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o dia 16 de dezembro, foi realizado Waldomiro Borges Bana.
a festa de Natal da Turma ‘‘Amigos  Conhecedores de que sua vida fora 
de Jesus’’ da Evangelização do C. dedicada aos jovens e crianças não N
E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’. tínhamos dúvida que ele concordaria em 

Mais uma vez tudo estava muito lindo. A realizarmos o evento.
decoração feita pelas professoras Carmem, 
Grace Queli e Fátima, junto com o 
professor Edgar iluminou ainda mais 
àquela casa.

Os presentes chegaram por doação de 
corações solícitos. Roupas, brinquedos e 
materiais escolares fizeram o sorriso brotar 
nos rostos dos nossos garotos e garotas.

A manhã foi regada com lanches e 
refrigerantes, dois belíssimos bolos 
confeccionados pelo amigo Edgar e ainda 
mini Panetones preparados pelas hábeis  Feliz 2018!
mãos da amiga Grace. Beijos no coração!

Infelizmente, horas atrás, tivemos a 
notícia do desencarne do nosso confrade e             Inibmort
ex-presidente da nossa Casa o prof. 

Como sempre, fizemos uma oração 
voltada ao Mestre Jesus, símbolo máximo 
das festividades e ao nosso amigo 
desencarnado.

Gostaríamos de agradecer a todos que 
colaboraram para que aquela manhã de 
Sábado obtivesse êxito. Doadores e almas 
bondosas que fazem o bem pelo simples 
prazer de ver estampado a felicidade nos 
semblantes dos nossos 
irmãos.

NATAL DA EVANGELIZAÇÃO

O MUNDO AINDA É BELO
aminha placidamente entre o ruído e anos e abre mão, graciosamente, das coisas 
a pressa, e lembra-te de quanta paz da juventude. 
pode haver no silêncio. Nutre teu espírito da força, para que te C

ampare em algum inesperado infortúnio. Tanto quanto possível, sem te renderes, 
Mas não te angusties com simples fica em bons termos com todas as pessoas. 
imaginação. Muitos receios nascem da Fala a tua verdade, tranqüila e claramente, e 
fadiga e da solidão. houve a dos outros - mesmo a dos 

enfadonhos e ignorantes - também eles têm Para além de uma saudável disciplina, sê 
a sua história. gentil para contigo mesmo.

Evita pessoas clamorosas e agressivas, És um filho do Universo, não menos que 
são tormento para o espírito. as estrelas e as árvores; tens o direito de 

estar aqui. E seja ou não seja clara essa idéia Se te comparares com outros, podes 
para o teu entendimento, não duvides de tornar-te vaidoso e amargo, pois sempre 
que o Universo se esteja desenvolvendo haverá pessoas maiores ou menores do que 
como deve.tu. 

Portanto fica em paz com Deus, seja Goza tuas realizações tanto quanto teus 
como for que o concebas, e sejam quais planos. 
forem teus trabalhos e tuas aspirações, Mantém teu interesse em tua própria 
mantém na ruidosa confusão da vida, a paz carreira, por humilde que ela seja: é uma 
com a tua alma.posse real que tens, nas ocasiões em que o 

Com toda a sua felicidade, seus penosos tempo faça modificarem-se os destinos. 
trabalhos, e seus sonhos desfeitos, este Sê cauteloso em teus negócios, porque o 
mundo ainda é belo. mundo está cheio de trapaças, Mas que isso 

Tem cuidado. não te faça cego para a virtude existente: 
muitas pessoas lutam por altos ideais, e em Luta pela tua felicidade.
toda a parte, a vida está repleta de 

(Palavras encontradas heroísmos.
na Igreja de São Paulo; Sê tu mesmo. Especialmente não 
Baltimore, EUA; datadas simules afeição. Não sejas cínico em 
de 1692.)relação ao amor, porque em face de toda 

aridez e de todo desencantamento, ele é 
perene como a relva.

Aceita com tolerância o conselho dos 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

o dia 15/11, próximo passado. NGetulina perdeu um dos seus filhos 
mais queridos: Waldomiro Borges Bana, 
mais conhecido como ‘‘Professor Dinho’’.
Filho de tradicional família getulinense, 
Rozenda e Mateus Bana, o Professor 
Dinho sabia cativar a todos que o 
conhecessem.
O título de ‘‘Professor’’ era o seu maior 
trunfo! Quanto orgulho ele sentia em poder 
visitar as escolas. Já aposentado mas 
sempre na ativa, levando aos alunos 
mensagens edificantes e projetos de 
‘‘proteção ao meio ambiente’’, sua 
preocupação principal.
Adorava música e com o saudoso e 
também querido Jorge Ducci aprendeu a 
tocar alguns instrumentos. Tinha seu 
programa na Rádio ‘‘Terra’’ de Getulina, 
onde mostrava seu gosto pelas músicas 
clássicas.
O professor Waldomiro já foi secretário da 
Cultura na gestão do então prefeito 
Nininho e sempre que solicitado estava 
pronto para servir.
Colaborador desse jornal e batalhador 
incansável da doutrina espírita, foi 
presidente do C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ 
durante muitas décadas e fundador também 
da livraria espírita ‘‘Chico Xavier’’.
Participava de congressos, palestras e 
simpósios dentro do espiritismo, 
agendando palestrantes e organizando 
caravanas para o enriquecimento da 
doutrina. Era membro da USE (união das 
Sociedade Espíritas) de Lins e região.
Ao retornar à ‘‘Pátria Espiritual’’, o 
Professor Dinho deixa aqui sua irmã 
Clarice, sobrinhos e amigos.
Na certeza de que a vida não acaba com a 
morte do corpo físico, nós seus amigos e 
irmãos em crença, agradecemos tudo que 
você fez pela doutrina.
Com sua calma, com sua humildade e amor 
ao próximo, temos a certeza que onde 
estiver, continuará seu trabalho aqui 
iniciado.
Que os Espíritos Superiores possam 
encaminhá-lo doravante, com muita luz.

DESENCARNE



rês irmãos dedicados a Jesus leram Tanto sofreu com as dores 
no Evangelho que cada homem alheias que chegou a 
receberá sempre, de acordo com as esquecer-se de si mesmo e T
próprias obras, e prometeram tanto trabalhou que perdeu 

cumprir as lições do Mestre. o dom da vista. Cego, 
O primeiro colocou-se na indústria do fio c o n t u d o ,  n ã o  f i c o u  

de algodão e, de tal modo se aplicou ao sozinho. Prosseguiu colaborando com os 
serviço que, em breve, passou à condição sofredores, através da oração, ajudando-os, 
de interessado nos lucros administrativos. cada vez mais.
Dentro de vinte e cinco anos, era o chefe da Morreram os três irmãos, em idade 
organização e adquiriu títulos de avançada, com pequenas diferenças de 
verdadeiro benfeitor do povo. Ganhava tempo.
dinheiro com imensa facilidade e socorria Quando se reuniram, na vida espiritual, 
infortunados e sofredores. Dividia o veio um Anjo examinar-lhes as obras com 
trabalho equitativamente e distribuía os uma balança.
lucros com justiça e bondade. O industrial e o juiz traziam grande 

O segundo estudou muito tempo e tornou- bagagem, que se constituía de várias bolsas, 
se juiz famoso. Embora gozasse do respeito recheadas com o dinheiro e com as 
e da estima dos contemporâneos, jamais sentenças que haviam distribuído em 
olvidou os compromissos que assumira à benefício de muitos. O servidor da prece 
frente do Evangelho. Defendeu os trazia apenas pequeno livro, onde 
humildes, auxiliou os pobres e libertou costumava escrever suas rogativas.
muitos prisioneiros perseguidos pela O primeiro foi abençoado pelo conforto 
maldade. De juiz tornou-se legislador e que espalhou com os necessitados e o 
cooperou na confecção de leis benéficas e segundo foi também louvado pela justiça 
edificantes. Viveu sempre honrado, rico, que semeara sabiamente. Quando o Anjo, 
feliz, correto e digno. porém, abriu o livro do ex-paralítico, dele 

O terceiro, porém, era paralítico. Não saiu uma grande luz, que tudo envolveu 
podia usar a inteligência com facilidade. numa coroa resplandecente. A balança foi 
Não poderia comandar uma fábrica, nem incapaz de medir-lhe a grandeza.
dominar um tribunal. Tinha as pernas Então, o Mensageiro falou-lhe, feliz:
mirradas. O leito era a sua residência. — Teus irmãos são benditos na Casa do 
Lembrou, contudo, que poderia fazer um Pai pelos recursos que distribuíram, em 
serviço de oração e começou a tarefa pela favor do próximo, mas, em verdade, não é 
humilde mulher que lhe fazia a limpeza muito difícil ajudar com o dinheiro e com a 
doméstica. faina que se multiplicam facilmente no 

Viu-a triste e lacrimosa e procurou mundo. Sê, porém, bem-aventurado, 
conhecer-lhe as mágoas com discrição e porque deste de ti mesmo, no amor 
fraternidade. Confortou-a com ternura de santificante. Gastaste as mãos, os olhos, o 
irmão. Convidou-a a orar e pediu para ela as coração, as forças, os sentimentos e o 
bênçãos divinas. tempo a benefício dos semelhantes e a Lei 

Bastou isto e, em breve, trazidos pela do Sacrifício determina que a tua moradia 
servidora reconhecida, outros sofredores seja mais alta. Não transmitiste apenas os 
vinham rogar-lhe o concurso da prece. O bens da vida: irradiaste os dons de Deus.
a p o s e n t o  s i n g e l o  e n c h e u - s e  d e  E o servidor humilde do povo foi 
necessitados. Orava em companhia de conduzido a um céu mais elevado, de onde 
todos, oferecia-lhes o sorriso de confiança passou a exercer autoridade sobre muita 
na bondade celeste. Comentava os gente.
benefícios da dor, expunha suas esperanças 
no Reino Divino. Dava de si mesmo, 
gastando emoções e energias no santo 
serviço do bem. Escrevia cartas inúmeras, 
consolando viúvas e órfãos, doentes e 
infortunados, insuflando-lhes paz e 
coragem. Comia pouco e repousava menos. 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ PRÊMIO AO SACRIFÍCIO

ELE TE INSPIRARÁ AO BEM
Levanta-te e anda...
A jornada está começando!
O Pai Bom... O Pai Justo...
... Segue contigo.
Sua Benção está sobre ti.
O Amor não te abandonará.
Na luz do Sol...
Na voz do vento...
Ele te inspirará ao Bem.
Olha o desafio do momento.
Tem calma e prossegue.
Esta dificuldade não é maior que ti.
Tormento algum o é.
Vibra um cosmo divino em sua 

alma.
E enquanto mantenhas a mente 

elevada à fé e a 
c o m p a i x ã o ,  D e u s  
estará energizando 
t e u s  a t o s  e  
plenificando tua Vida!

 Diogo Cáceres

POESIAS
DEVERAS SÃO PAULO

I
São Paulo Terra querida,

Amada de todos os brasileiros,
No enfoque de tuas lidas,

Abraçastes também!
Milhares de estrangeiros!

II
Todos que Te procuram,

Na mira do pão,
Tu dás o Teu abraço,
E nunca deixastes!
Ninguém na mão.

III
 São Paulo Terra querida,

Dos encantadores arranha-céus,
Todos que a Ti chegaram,
Com desesperos da vida,

Tu os cobristes, em seguida!
Com seus amorosos véus!

 IV
São Paulo em Teus chãos,

Muito tempo eu vivi,
Hoje aposentado,

Voltei pro meu rincão,
Mas nunca de Ti,

Alguma vez esqueci!

V
São Paulo, um dia,

Pra bem longe,
Terei que partir,

Mas de onde eu estiver,
Farei tudo que eu puder!

Para o seu abraço!
Novamente sentir!   

José Bastos 

BALANCETE 2017
Maio 260,00R$      150,00R$       

Junho 160,00R$      150,00R$       

Julho 160,00R$      160,00R$       

Agosto 110,00R$      160,00R$       

Setembro 160,00R$      160,00R$       

Outubro 110,00R$      160,00R$       

Novembro 260,00R$      160,00R$       

Dezembro 85,00R$        160,00R$       

Saldo final 2.750,00R$   1.860,00R$    

Total 890,00           

Mês Arrecadação Gasto 

Saldo 2016 810,00R$      

Janeiro 160,00R$      150,00R$       

Fevereiro 155,00R$      150,00R$       

Março 160,00R$      150,00R$       

Abril 160,00R$      150,00R$       

Agradecemos a todos que colaboraram 
financeiramente durante o ano de 2017 para 
que o nosso ‘‘O Farol’’ continue a iluminar 
àqueles que os lêem.



LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

Seja assinante do “Clube do 
Livro Terceiro Milênio”, e 

receba todo mês no local que 
indicar, um livro novo da 

“Literatura Espírita”.
Faça a sua inscrição no  

telefone  
(14) 3522 3877 ou pelo 

e-mail: livrarialibertacao@terra.com.br
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JESUS
ocê já parou para pensar, algum dia, Principalmente porque, num momento em aventuranças, no palco sublime da natureza.
como era o homem Jesus? que o povo aguardava um libertador que Simples, mostrava Sua sabedoria em cada V

fosse maior que o próprio Moisés, ele falava detalhe, exemplificando que os grandes não Se nos inspirarmos nos Evangelhos 
de Alguém que iria ungir as almas com fogo. necessitam de ninguém que os adjetive, podemos esboçar Sua aparência física e 

Enquanto todos aguardavam um guerreiro, senão sua própria condição.espiritual.
que surgisse com Seu exército numeroso para Conviveu com os pobres, com os Verdadeiramente, Sua aparência física não 
subjugar o dominador romano, João, o deserdados, com os considerados párias da está descrita nos Evangelhos, mas Ele sempre 
Batista, lhes falava do Cordeiro de Deus. E sociedade, tanto quanto visitou e privou da se mostra simpático e atraente. Causava 
cordeiro sempre foi símbolo de mansuetude, amizade de senhores amoedados e de poder.profunda impressão na multidão, quando se 
de delicadeza. Jesus, ontem, hoje e sempre prossegue apresentava em público.

Quando Ele se fez presente, às margens do exemplo para o ser humano que caminha no Tinha um corpo sadio, resistente ao calor e 
Jordão, a sensibilidade psíquica de João O rumo da perfeição.ao frio, à fome e à sede, aos cansaços das 
percebeu e O apresentou ao mundo. Você sabia?longas jornadas a pé, pelas trilhas das 

Este Ser tão especial tomou de um grão de Você sabia que, embora visando sempre as montanhas da Palestina.
mostarda e o fez símbolo da fé que move coisas do Espírito, Jesus jamais descurou das Também ao cansaço por Sua atividade 
montanhas. Utilizou-se da água pura, jorrada coisas pequenas e mínimas da Terra?ininterrupta junto ao povo, que não lhe 
das fontes cristalinas, para falar da água que É assim que Seu coração se alegra pelas deixava tempo nem para se alimentar.
sacia a sede para todo o sempre. flores do campo, as quais toma para exemplo Embora nascido em uma estrebaria, oculto 

Tomou do pão e o multiplicou, em Sua fala, da mesma forma que as aos olhos dos grandes do mundo, teve Seu 
simbolizando a doação da fraternidade que pequeninas aves do céu.nascimento anunciado aos pequenos, que 
atende o irmão onde esteja e com ele reparte Você sabia que o Seu amor se dirigia traziam os corações preparados para O 
do pouco que tem. sobretudo aos pobres, aos humildes, aos receber.

Falou de tesouros ocultos e de moedas oprimidos, aos desprezados e aos párias?A orquestra dos céus se fez presente e a 
perdidas. Recordou das profissões menos E, justamente por conhecer a fraqueza e a ópera dos mensageiros celestiais O anunciou 
lembradas e as utilizou como exemplo, ele malícia dos homens, sempre perdoa, a quem tivesse ouvidos de ouvir.
mesmo denominando-se o Bom Pastor, que enquanto Ele mesmo alimenta a Sua vida Antes de iniciar o Seu messianato, 
conhece as Suas ovelhas. pelo cumprimento da vontade e do agrado de preparou-lhe os caminhos um homem rude, 

Ninguém jamais O superou na poesia, na Deus, o Pai.vestido com uma pele de animal e que a 
profundidade do ensino, na doce entonação muitos, com certeza, deve ter parecido 
da voz, cantando o poema das bem-esquisito ou perturbado. Redação do Momento Espírita, com 

informações colhidas no verbete Jesus, do 
Dicionário enciclopédico da Bíblia, de A. 
Van Den Born, ed. Vozes. 
Disponível no CD Momento 
Espírita, v. 21, ed. FEP.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

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/ 
useintermucipal.lins

 

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 900 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

http://radioportaldaluz.com/

No ar 24hs - desde 25/06/2011
Com mais de 800.000 acessos
Ouvido em mais de 60 países

PROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. Comercial)
(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)

Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
Site: www.alcoolicosanonimos.org.br

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 15/01 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 22/01 - Grace Queli Santos Oliveira 

DIA 29/01 - Som & Imagem

DIA 05/02 - Edgar Feres Filho

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

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 

stamos vivendo dias difíceis, ou inútil.
pelo menos achamos que estamos Qualquer tirano desfrutava o direito de 
vivendo tempos difíceis. reduzir os governados à extrema penúria, E

sem ser incomodado por ninguém.As notícias nos jornais impressos e na 
Feras devoravam homens vivos nos televisão apresentam guerras, terremotos, 

espetáculos e divertimentos públicos, com roubos, assassinatos e outros desastrosos 
aplauso geral.comportamentos humanos.

Com Jesus, entretanto, começa uma era Para aliviar um pouco essa pressão mental 
nova para o sentimento.e espiritual, decidi ouvir, ou melhor, ler um 

Revela e vive os fundamentos da justiça e admirável instrutor espiritual: Emmanuel, 
do amor.responsável pelo  exemplar trabalho do 

médium Francisco Cândido Xavier. Iluminados por sua influência os 
discípulos do Mestre consagram-se ao Abri, ao acaso, o seu livro Roteiro. (Ed.  
serviço dos semelhantes.FEB, 6ª edição, cap. 21)

Instituem-se casas de socorro para os  Evangelho e Educação:
necessitados e escolas de evangelização “Quando  mestre confiou ao mundo a 
para o espírito popular.divina mensagem da Boa Nova, a Terra, 

Pouco a pouco altera-se a paisagem sem dúvida, não se achava desprovida de 
social, no curso dos séculossólida cultura.

Nova mentalidade surge na Terra.Na Grécia, as artes haviam atingido 
luminosa culminância, e, em Roma, O coração educado aparece, por 
bibliotecas preciosas circulavam por toda abençoada luz, nas sombras da vida.”
parte, divulgando a  ética e a ciência, a Pincelei algumas frases do elucidativo e 
filosofia e a religião. animador texto do caro benfeitor espiritual.

Os escritores possuíam corpos de copistas Lembrei-me que na inspiração dos 
especializados e professores eméritos ensinos de Jesus, temos, hoje, a 
conservavam tradições e ensinamentos, consagração dos Diretos Humanos na 
preservando o tesouro da inteligência. Declaração da ONU, fonte inspiradora dos 

Prosperava a instrução, em todos os d i re i tos  fundamenta is  
lugares, mas a educação demorava-se em estampados em todas as 
lamentável pobreza. Constituições dos países 

democráticos.O cativeiro consagrado por lei era flagelo 
comum.

Colaboração: Aylton A mulher, aviltada em quase todas as 
Paivaregiões, recebia tratamento inferior ao que 
 paiva.aylton@terra.com.brse dispensava aos cavalos.

Os pais podiam vender os filhos.
Era razoável  cegar os vencidos e 

aproveitá-los em serviços domésticos.
As crianças fracas eram, quase sempre, 

punidas com a morte.
Enfermos eram sentenciados ao 

abandono.
As mulheres infelizes podiam ser 

apedrejadas com o beneplácito da justiça.
Os mutilados deviam perecer nos campo 

de luta, categorizados  à conta de carga 

A ESPERANÇA DE UMA NOVA ERA

CC

Falar com Jully Anny

Cred Certo
         Empréstimos Consignados

Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidor Público (Estadual e Federal)

Crédito Rápido, Fácil e descomplicado com
as melhores taxas e prazos.

Conheça nossa loja:
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 610
CENTRO - GETULINA (14) 3552-2127

*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

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

or analogia podemos comparar o 
espírito encarnado com a semente que 
germinada, cria raízes, solidifica, P

cresce, floresce, dá frutos e sombra para 
saciar a fome e abrigo das intempéries, onde 
pelo seu próprio ciclo, terá uma etapa de 
sobrevivência maior ou menor, sempre de 
acordo com o próprio meio ambiente.

O espírito cresce em um seio familiar 
recebendo toda a gama de informações para 
a sua existência  e sobrevivência, com as 
informações que oportunamente serão 
oferecidas pelo próprio despertar de suas 
tendências e objetivos.

Cresce se torna adulto, constitui família, 
cria elos afetivos e amorosos que se 
solidificam e se tornam essenciais para 
muitos que aprendem com a sua 
convivência, e o egoísmo ainda muito 
presente quer manter esta ligação presente 
por tempo indeterminado, se esquecendo 
das Leis que regem todo o ciclo da vida por 
egoísmo.

Procurem se livrar deste impecílio para 
seu próprio crescimento evolutivo, que 
reforça sempre que o espírito será tão 
importante ao meio, como a criação é para 
ele.

Entendam que os laços de união não se 
quebram pela transição dimensional e sim 
pela vibração da própria essência quando 
influenciada por sentimentos egoístas.

Querer ter alguém por perto, somente por 
ser querida e amada usufruindo da sua 
companhia, é como se desejássemos que o 
ser amado seja infeliz e sofra por mais tempo 
que o necessário.

A libertação deste sentimento dará a todos 
o bem estar pleno que necessitamos para 
estar em sintonia com a criação.

Paz a todos.
 
Hector

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari (marco.corbari 
271@gmail.com)

SUPERAÇÃO DO EGOÍSMO
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