
DIA  01/04/16 -   CASA DOS ESPÍRITAS DIA 13/04/16- S. U. E. ALLAN KARDEC DIA 18/04/16- C E IRMÃOS APRENDIZES 
-CEIAEnd: Rua  Paulo A. Giraldi,  166   (Lins ) Endereço: Rua João Cava Sanches,  51  
Endereço : Rua Adelino Eça Bicho, nº  678Palestrante:    DIOGO N. CÁCERES (Cafelândia)
Palest: LUCIANA MARISE ARAUJO.Palestrante: LENY LIMA BOTELHO 

DIA 08/04/16- C E “AMOR E CARIDADE”
Endereço: Rua Washington Luiz, 393   DIA  20/04/16 – C E “APRENDIZES DO DIA 14/04/16- C E “IRMÃ TEREZINHA”

EVANGELHO”(Getulina) Endereço: Rua  XV de Novembro, 766   
End: Rua Dom Pedro I, 942 (Sabino)Palestrante:  ARQUIMEDES BRUMATI (Lins )
Palestrante: AYLTON G.C PAIVA Palestrante: LEUDIMILA RODRIGUES 

DIA  11/04/16- C E  “FÉ, AMOR E JUSTIÇA
Endereço: Rua Wenceslau Braz, 954     DIA 22/04/16-  C E “AMOR E CARIDADE”DIA 14/04/16- C E ALLAN KARDEC
(Getulina) Endereço: Rua Jaguaribe, 72 (Cafelândia)Rua Marechal Deodoro, nº 12. (Guaimbê)
Pal: MARIA MARGARETE BRUMATI Palestrante: LUIS OTÁVIO HENRIQUE Palestrante: LUIS C. AKIRA SUEHARA

DIA 12/04/16- GRUPO ESPÍRITA EM DIA  27/04/16 – INSTITUTO LINENSE DE DIA 15/04/16 – CENTRO ESPÍRITA “DR. 
GUAIÇARA DIVULGAÇÃO ESPÍRITA – ILDEBADOLFO BEZERRA MENEZES”
Endereço: Câmara Municipal de Guaiçara Endereço: Rua Promissão, 448 (Lins)Endereço: Rua Luiz Gama, 886 (Lins) 
Palestrante :  MARIA ENY R. PAIVA. Palestrante: FLÁVIO NATAL PEREIRA Pal: MARIA MARGARETE BRUMATI 

DIA 13/04/16- ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DIA 29/04/16 – CENTRO ESPÍRITA “DR. DIA 17/04/16  - CASA DOS ESPÍRITAS     
JOANA D’ARC ADOLFO BEZERRA DE MENEZES”(Excepcionalmente às 9 horas)
Endereço:  Rua Tietê   469    ( Lins). Endereço: Av. João Francisco Alves, 290 End: Rua Paulo A. Giraldi, 166.  (Lins). 
Palestrante: ADRIANA DE OLIVEIRA (Pongaí)Palestrante:   MARIA APARECIDA DE 
RODRIGUES. Palestrante:  EDGAR FERES FILHO.OLIVEIRA GOLMIA.
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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

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS INTERMUNICIPAL DE LINS - USE I. LINS

VÊ COMO VIVES
‘‘E chamando dez servos seus, deu-lhes dez O administrador permanece em 
minas e disse-lhes: negociai até que eu negócios de orientação, distribuição e 
venha.’’- Jesus. (LUCAS, 19:13.) responsabilidade.

O servidor foi trazido a negócios de 
obediência e edificação.om a precisa madureza do 

As mães e os pais terrestres foram raciocínio, compreenderá o homem C convocados a negócios de renúncia, que toda a sua existência é um 
exemplificação e devotamento.grande conjunto de negócios espirituais e 

que a vida, em si, não passa de ato religioso O carpinteiro está fabricando colunas 
permanente, com vistas aos deveres para o templo vivo do lar.
divinos que nos prendem a Deus. O cientista vive fornecendo equações 

Por enquanto, o mundo apenas exige de progresso que melhorem o bem-estar do 
testemunhos de fé das pessoas indicadas mundo.
por detentoras de mandato essencialmente O cozinheiro trabalha para alimentar o 
religioso. operário e o sábio.

Os católicos romanos rodeiam de Todos os homens vivem na Obra de 
exigências os sacerdotes, desvirtuando- Deus, valendo-se dela para alcançarem, um 
lhes o apostolado. Os protestantes, na dia, a grandeza divina. Usufrutuários de 
maior ia ,  a t r ibuem aos  minis t ros  patrimônios que pertencem ao Pai, 
evangélicos as obrigações mais completas encontram-se no campo das oportunidades 
do culto. Os espiritistas reclamam de presentes, negociando com os valores do 
doutrinadores e médiuns as supremas Senhor.
demonstrações de caridade e pureza, como Em razão desta verdade, meu amigo, vê 
se a luz e a verdade da Nova Revelação o que fazes e não te esqueças de subordinar 
pudessem constituir exclusivo patrimônio teus desejos a Deus, nos negócios que por 
de alguns cérebros falíveis. algum tempo te forem confiados no mundo.

Urge considerar, porém, que o 
Emmanueltestemunho cristão, no campo transitório 

da luta humana, é dever de todos os 
(Obra: Vinha de Luz, 

homens, indistintamente.
pisc. Chico Xavier.)

Cada criatura foi chamada pela 
Providência a determinado setor de Colaboração: Prof.ª 
trabalhos espirituais na Terra. Leudimila Rodrigues 

O comerciante está em negócios de Tempeste
suprimento e de fraternidade.

VOCÊ PODE!
Ante os golpes da tristeza...
Nos embates que ferem os sonhos...
Perante os espinhos do abandono...
Enfrentando a face amarga do egoismo...
Revista-se de poder renovador.
O Eterno não lhe faltará.
Nada esta perdido.
O mal decai a cada dia.
Você colabora em sua extinção.
Em um toque de luz, a sombra 
desaparece.
Numa lagrima enxugada, inicia-se a 
primavera de nova vida.
Se sofres, só ha uma cura:
- O bem que pratique incessantemente!
Comece agora.
Amanhã, verás o dia 
resplandecer em alegria.
Tudo porque não 
desististe de crer na 
bondade e acende-la nos 
corações em torno de ti!

      Diogo Cáceres

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

Quatro Mãos

CICLO DE PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AOS 159 DO LIVRO DOS  ESPÍRITOS (1857 – 2016)
 TEMA DAS PALESTRAS  “AS LEIS MORAIS” (Lei a critério do palestrante)

ABRIL DE 2016- COM INICIO  AS 20 HORAS



eunidos os componentes habituais criaturas surge santificado no Céu. doloroso para os doentes 
do grupo doméstico, o Senhor, de Amparemos quem ensina; os mestres são de toda sorte.
olhos melancólicos e lúcidos, torturados pelas próprias lições que Sem a lâmpada acesa da R
surpreendendo, talvez, alguma nota transmitem aos outros. compaixão fraternal, é 

de oculta revolta no coração dos ouvintes, Socorramos aquele que aprende; o impossível atender à Vontade Divina.
falou, sublime: discípulo que estuda sem proveito, adquire O primeiro passo da perfeição é o 

- Amados, quem procura o Sol do Reino pesada responsabilidade diante do Eterno. entendimento com o auxílio justo...
Divino há de armar-se de amor para vencer Fortaleçamos quem é bom; na Terra, a Interrompeu-se o Mestre, ante os 
na grande batalha da luz contra as trevas. E ameaça do desânimo paira sobre todos. companheiros emudecidos.
para armazenar o amor no coração é Ajudemos o mau; o espírito endurecido E porque os ouvintes se conservassem 
indispensável ampliar as fontes da piedade. pode fazer-se perverso. calados, de olhos marejados de pranto, Ele 

Compadeçamo-nos dos príncipes; quem Lembremo-nos dos aflitos, abraçando- voltou à palavra, em prece, e suplicou ao 
se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode os, fraternalmente; a dor, quando Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para 
experimentar a queda em desfiladeiros incompreendida, transforma-se em ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e 
tenebrosos. fogueira de angústia. ignorantes, bons e maus, grandes e 

Ajudemos aos escravos; quem se Auxiliemos as pessoas felizes; a pequenos...
encontra nos espinheiros do vale pode tempestade costuma surpreender com a Quando terminou a rogativa, as brisas do 
perder-se na inconformação, antes de subir morte os viajores desavisados. lago se agitaram, harmoniosas e brandas, 
a montanha redentora. A saúde reclama cooperação para não como se a Natureza as colocasse em 

Auxiliemos a criança; a erva tenra pode arruinar-se. movimento na direção do Céu para 
ser crestada, antes do sol do meio-dia. A enfermidade precisa remédio para conduzirem a súplica de Jesus ao Trono do 

Amparemos o velhinho; nem sempre a extinguir-se. Pai, além das estrelas...
noite aparece abençoada de estrelas. A administração pede socorro para não 

Estendamos mãos fraternas ao criminoso desmandar-se.
da estrada; o remorso é um vulcão A obediência exige concurso amigo para 
devastador. subtrair-se ao desespero.

Ajudemos aquele que nos parece Enquanto o Reino do Senhor não brilhar 
irrepreensível; há uma justiça infalível, no coração e na consciência das criaturas, a 
acima dos círculos humanos, e nem sempre Terra será uma escola para os bons, um 
quem morre santificado aos olhos das purgatório para os maus e um hospital 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

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

O APELO DIVINO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

POESIA
LINDA ÁRVORE

“Nada faças por contenda ou por resultou do desejo injusto de 
vanglória, mas por humildade” Paulo supremacia, se obedeceu 
(Filipenses 2:3) s o m e n t e  à  d i s p u t a  

desnecessária, cuida do teu 
coração para que o caminho te  serviço de Jesus é infinito. Na sua 
seja menos ingrato. Mas se atendeste ao órbita, há lugar para todas as 
dever, ainda que hajas sido interpretado Ocriaturas e para todas as idéias 
como rigorista e exigente, incompreensivo sadias em sua expressão substancial.
e infiel, recebe as observações indébitas e 

Se, na ordem divina, cada árvore produz passa adiante.
segundo a sua espécie, no trabalho cristão, 

Continua trabalhando em teu ministério, cada discípulo contribuirá conforme sua 
recordando que, por servir aos outros, com posição evolutiva.
humildade, sem contendas e vanglórias, 

A experiência humana não é uma estação Jesus foi tido por imprudente e rebelde, 
de prazer. O homem permanece em função traidor da lei e inimigo do povo, recebendo 
de aprendizado e, nesta tarefa, é razoável com a cruz a coroa gloriosa.
que saiba valorizar a oportunidade de 
aprender, facilitando o mesmo ensejo aos 

(Xavier, Francisco Cândido. Da obra: semelhantes.
Caminho, Verdade e O apóstolo Paulo compreendeu esta 
Vida.)verdade, afirmando que nada deveremos 

fazer por espírito de contenda e vanglória, 
mas, sim, por ato de humildade.

Quando praticares alguma ação que 
ultrapasse o quadro das obrigações diárias, 
examina os móveis que a determinaram. Se 

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL
EXAMINA-TE

I
 Andando pelas estâncias rurais,

Algo me chamou a atenção!
Não tive como prosseguir o passeio,

Sem antes ver de perto,
Aquele galardão!

II
Uma arvore muita linda,

Tão florida que suas flores,
Além, de embelezar todo o arbusto,

Derrubava também suas pétalas,
Fazendo um tapete florido no chão!

III
Ah! todas aquelas belezas,
Vinham até minha alma,

Envolvendo-me de forte emoção,
Olhei, para sol brilhante no alto,
E as palavras surgindo no ego,
Fazendo envolver o coração!

IV
Por alguns momentos chorei,

As lágrimas tornaram-se a resposta
Daquelas belezas ali expostas,

Como um gesto de AMOR da natureza,
Nenhum coração insistiria na dureza,

Em breve então se sensibilizaria,
Descobrindo que na terra,
Todos nós somos irmãos!

José Bastos
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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/ 

 

O QUE É MORRER
alvo algumas culturas orientais, a habitamos: espírito imortal.
morte sempre foi tema indesejado e Somos todos seres de natureza 
tabu difícil de superar nas mais espiritual, não materiais, e que no processo S
diversas culturas. de encarnação, nos vinculamos a um 

Envolta no desconhecido, na ignorância envoltório físico.
do mundo pós-túmulo, muitas foram as Porém, não somos esse corpo que 
culturas que tentaram explicar tal habitamos. Nem ele nos pertence.
fenômeno. Somos aquilo que o intelectualiza, que 

Para os gregos era a travessia do Estige, comanda suas funções fisiológicas, e que 
o rio da morte que separava o mundo dos expressa sua inteligência e emoções através 
vivos daquele dos mortos. dele.

No Egito antigo,  as  t radições Em suma, nós somos a alma que habita o 
recomendavam sepultar os mortos com corpo.
seus objetos pessoais, utensílios, na crença Assim, em respeito à oportunidade que 
que disso iriam fazer uso no seu pós-morte. nos foi oferecida de reencarnar para 

Na Antiguidade romana e grega, progredir, cabe-nos cuidar e manter a 
alimentar os mortos era prática sagrada. Os máquina fisiológica que utilizamos, que 
túmulos eram guarnecidos de locais comandamos.
próprios para o depósito de leite, mel, Porém, tendo a plena certeza de que ela é 
pastéis e outras iguarias. apenas o nosso instrumento de trabalho, 

Variadas doutrinas cristãs, com suas enquanto estivermos do lado de cá da vida.
explicações para o fenômeno, não Quando a máquina não for mais 
trouxeram o alívio para o temor da morte. necessária, ou quando se desarticular, 

As narrações dos Evangelistas, citando o impossibilitando a continuidade da vida 
encontro e o diálogo de Jesus com os orgânica, nos apartaremos dela.
espíritos de Elias e Moisés, no monte Tabor, E assim morrerá a máquina, mas não 
t a m b é m  n ã o  t i v e r a m  o  d e v i d o  nós, que somos seres imortais.
entendimento a respeito da imortalidade da Apenas retornaremos para o lar, para o 
alma. mundo espiritual, de onde partimos quando 

Mesmo o ensinamento de Jesus sobre a foi programada esta reencarnação.
reencarnação, afirmando ao doutor da lei Morrer é voltar para casa.
que ninguém entrará no reino dos céus se Morrer é reencontrar os amores que nos 
não nascer de novo, não constituiu material anteciparam nessa viagem.
reflexivo para uma melhor compreensão da M o r r e r  é  r e c u p e r a r  t o d a s  a s  
vida de além- túmulo. possibilidades e capacidades de Espírito 

E outras tantas foram as passagens de imortal que somos, e que ficaram 
Jesus ensinando-nos sobre a continuidade adormecidas ou limitadas pelo corpo físico.
da vida, sem que, no entanto, nada disso Dessa forma, não há o que temer.
tenha sido compreendido e interiorizado, a 

Sobre todos os fenômenos da vida e da 
fim de proporcionar ao fenômeno da morte 

vida após esta vida, está o comando 
a naturalidade que se lhe deve atribuir.

amoroso, justo e bom da Providência 
Assim, permanecem no imaginário Divina.

coletivo o sobrenatural, as lendas mal 
explicadas, os mistérios em torno da vida 

Redação do Momento pós-túmulo.
Espírita.

Porém, morrer é muito mais simples do 
que imaginamos.

É apenas despir-se de um invólucro de 
carne para voltarmos a ser o que éramos 
antes de nos vincularmos ao corpo que hoje 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

uardados a muito tempo nos 
recônditos da alma emergem 
lentamente agora aflorando G
lembranças antigas, onde os 

valores eram bem diferentes do hoje, 
trazendo ao espirito o início da 
libertação, pois, somente enfrentando o 
passado poderemos reconsiderar o 
presente dando nova ordenação, novo 
r u m o  e  a c e r t o s  q u e  q u a n d o  
concretizados darão a verdadeira razão e 
o motivo da demora, tudo a seu tempo 
aflorará, concretizará e realizará.

Não devemos dispender energias na 
pressa da realização. Toda regência 
planetária segue critérios e diretrizes 
definidos, e os envolvidos mesmo sem o 
total  conhecimento são pontos 
importantes colocados em situações 
planejadas e as vezes não entendem as 
razões do que passam. 

A fase mais importante está por vir, 
trazendo não só a modificação dos 
pensamentos e sentimentos, mas 
fazendo surgir no mental o motivo, e o 
desejo de sintonia que impulsionará as 
alavancas  para uma nova consciência 
para com o planeta que reluta, tenta, se 
esforça e sofre muito para continuar vivo 
e saudável. 

Esta consciência aflora de maneira 
sutil mas com uma frequência muito alta, 
devido a grandes interferências de orbes 
superiores que dão a sustentação aos 
pilares que equilibram todo o sistema. A 
revitalização dele dependerá de cada que 
dará não somente sua parcela de 
colaboração como também serão elos a 
unirem-se pelo bem estar de todos. 

Não deixem ou permitam que: A 
chama se apague; Que a luz se 
Enfraqueça; Que a dor tome conta da 
humanidade; Que o mal supere o bem; 
Que o desamor impere; e que todos lutem 
por seus ideais, dando-se as mãos, 
somando sempre, crendo em dias 
melhores dos havidos anteriormente, 
com a plena certeza de que os dias 
vindouros sejam calmos e renovadores 
trazendo: O perfume do amor, a beleza 
da amizade e  o  esplendor  do 
companheirismo. 

Liguem-se aos canais abertos para a 
sincronia maior deixando brilhar o 
coração da alma, sem o egoísmo da 
matéria e com laços que fortalecem a 
cada dia os relacionamentos com a 
verdade pura.
 
C a c i q u e  Á g u i a  
D o u r a d a  d o  
Amanhecer

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

marco.corbari271@g

SINCRONIA MENTAL
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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 11/04 - 

DIA 18/04 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 25/04 - Som & Imagem

DIA 02/05 - Edgar Feres Filho

Maria Margarete Brumati

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

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

COMO ESTÁ NOSSO CORAÇÃO
Onde nós moramos? educação da prole e o bem estar de todos? multiplicar conhecimentos, e, sobretudo 

para compartilhar com o professor o Cada um na sua? Afirma-se: Sem o trabalho da mulher é 
mesmo desejo de ser feliz.impossível manter uma casa. Ou questiona-Será? Será que moramos em nossa casa? 

se: sem o trabalho da mulher é impossível Qualquer um, homem ou mulher dos 35 Tomo a liberdade de opinar.
manter uma casa? aos 70 anos, pode realizar-se na profissão Nossa casa vai além de nossos muros ou 

que quiserem, ainda uma vez, sem prejuízo O filho pede um tênis ou uma roupa de de nosso portão. Ela abrange nossa rua. 
da educação da criança, que antes de tudo marca para o pai e o pai lhe dá um tênis e Será que para aí? Não, ela se estende ao 
esperam de seus pais: Educação.  uma roupa de boa qualidade, mas sem bairro onde está situada. 

marca da mídia. O filho diz: O senhor é meu Creche é esmola do Estado, que pela Mas e ai, existe bairro sem cidade? Não, 
pai e tem obrigação de me dar o que eu incompetência de contribuir na educação não existe. E a cidade que te acolhe está em 
preciso. O pai tranquilamente pode de seu povo se vê no dever de oferecer.que Estado. Falamos aqui de estado com 
responder: Sim tenho que dar-te o que você Se os pais continuarem terceirizando a “E” maiúsculo. E este Estado localiza-se 
precisa, mas não o que você pede. educação de seus filhos, não terão em que pais? No Brasil. E, este pais está 

Ou então o pai dá ao filho tudo o que ele hegemonia sobre eles, e grande parte destes entre os grandes que cintilam no mapa deste 
quer, deixando-o acreditar que o mundo lhe pais, no futuro abraçarão a infelicidade de planeta, que é grande ou pequeno 
deve tudo. Mesmo que para isto a mulher perceber que o tempo não volta atrás. dependendo do ponto de vista.
tenha que trabalhar deixando o filho e o Qualquer arrependimento será tardio.“ORDEM E PROGRESSO” tremulam 
compromisso sagrado de educá-lo aos E, viverão o apanágio do que fizeram ou na cor da esperança buscando um porto 
cuidados de terceiros, que tem que cuidar deixaram de fazer.seguro para fixar-se.
d e  m u i t o s  f i l h o s  a l h e i o s  e  Não se confunda Instrução com Progresso, conseqüência natural da 
conseqüentemente cumprindo mal a tarefa. Educação. Educação e a tela com seu ordem. Como consegui-lo sem ordem? Não 

O tempo passa, e de qualquer forma colorido, suas minúcias, seu brilho, enfim dá. Quando muito se constrói uma ilusão 
haverá sacrifício. aquilo que encanta. A instrução é a que hoje engana e a qualquer momento, 

O sacrifício de viver uma vida humilde, moldura, que por mais rica que seja não tem desaparece.
passando algumas vicissitudes, porém valor se não estiver protegendo ou A ordem deve começar naquela porção 
coroada da companhia dos filhos e da completando algo bom.de terra menor, onde vive um número 
benção de acompanhar seus interesses e “É pela Educação, mais do que pela pequeno de pessoas que se conhecem e em 
duvidas, auxiliando-os em seus momentos instrução, que se transformará a razão disso deve ser mais fácil edificá-la. 
mais difíceis. humanidade” (Allan Kardec - Obras Ou não?

Ou a tristeza da vã ilusão de deixar os Póstumas)Fácil ou não, é na família, que Deus nos 
filhos sob a tutela de outros, abraçando “A Educação, se bem entendida, é a chama a exercitar os princípios da ordem e 
trabalhos inoportunos que bem poderiam chave do progresso moral (...)”. (Allan da cidadania.
ficar para depois. Muitas vezes perdendo a Kardec - O Livro dos Espíritos – Q. 917)Se quisermos um Brasil melhor, 
graça de vê-los no futuro, capacitados para Como está nosso coração? precisamos parar para uma reflexão.
auxiliar na construção de um mundo Como esta a família?  O pai trabalha e 
melhor.com a compreensão da esposa o seu 

Questiona-se: que fazer com as vencimento é suficiente para a despesa com Flávio Natal Pereira
conquistas da mulher resultantes de todos? A mãe com o apoio do esposo se flavionatalpereira1@gmail.comdécadas (séculos) de lutas pela igualdade?ocupa dos afazeres da casa propiciando a 

As conquistas no bem não se perdem. Se 
a mulher (ou o homem) deixar de lado a 
ansiedade e o egoísmo imediatista, 
dedicando-se a Educação dos filhos, 
quando tiverem 35 (trinta e cinco) anos, o 
caçula terá já sete.

Sem o concurso de creches que ora 
ajudam e ora desvirtuam, se os pais não 
trocarem a prisão das creches pela 
libertinagem das ruas, cada filho com sete 
anos estará educado e comparecerá na 
escola para somar bons princípios, para 
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