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esses mais de 20 anos que me da melhor forma possível, tanto para os boas mensagens? Afinal dentro das leituras 
tornei espírita, fui tentando inteirar daqui, quanto para os de lá. que fizemos, quantas lições evolutivas 
de cada função em que eu poderia Após a oração inicial, a explanação do recebemos e durante todo o trabalho aquela N
estar auxiliando dentro ou fora de Evangelho Segundo o Espiritismo e o equipe proferiu palavras de alta sabedoria e 

um Centro. estudo de uma belíssima mensagem, foi abnegação.
Da confecção desse mensário à radialista, dada a oportunidade desses nossos irmãos 

de palestrante à auxiliar de evangelização que já estão em outro plano de se comunica- Beijos no coração!
infantil e mocidade, de dirigente tanto da rem.
Casa, quanto da USE à colunista de jornal Passados alguns minutos nossa equipe             Inibmort
de tudo um pouco eu já fiz nesse meio. pode atender três irmãos, que como nós 
Contudo ainda existe algumas tarefas que encarnados, necessitavam de informação e 
eu não me senti confortável em realizar. oração.

Um dos principais trabalhos de uma Casa Diferente do que eu acreditava, foi tudo 
Espírita é aquele de cunho mediúnico. muito simples, tratando esses irmãozinhos 
Confesso que já frequentei algumas seções, necessitados com muita calma e principal-
porém meu ceticismo bloqueava a minha mente amor.
percepção e acabava atrapalhando a Prometi retornar a outras seções, afinal 
comunicação. foram momentos gratificantes aonde minha 

Dias atrás fui convidado a participar de simples presença como doador de energias 
uma reunião mediúnica e não me fiz de e positivos puderam fazer o 
rogado, aceitei de pronto, afinal já passou bem.
da hora de me dedicar aquilo que faz jus o A única interrogação que levei comigo foi 
nome da minha doutrina. o do porquê de não ter tido nenhuma 

Muito bem assessorados, fomos seguindo mensagem de um espírito mais evoluído.
as orientações da irmã que nos mostrava os Porém passado um tempo eu pude refletir 
primeiros passos para que tudo ocorresse com mais calma. Como não recebemos 

pensamentos 

REUNIÃO MEDIÚNICA

OS VERDADEIROS RICOS
 fato é autêntico e sabido, mas é justo 
registrá-lo, de nossa parte.O

Alguns ministros da fé se reuniram, a 
fim de se entenderem quanto às melhores 
orientações na tradução do Evangelho de 
Jesus.

Um deles destacou antiga publicação da 
latinidade, outro se referiu a inspirado 
escritor de assuntos religiosos, e ainda 
outros salientaram os tradutores que se lhes 
faziam favoritos.

Um deles, porém, que se mantinha em 
silêncio, foi chamado a opinar.

-A melhor tradução do Evangelho que 
conheço - disse ele - é a de minha mãe.

- Não sabíamos que sua genitora se 
dedicava às letras sagradas - falou um dos 
maiorais. Onde o livro dela para que possa-
mos fazer a aquisição?

O interpelado respondeu, com simplici-
dade:

- Minha mãe nada escreveu. Ela tradu-
ziu as lições de Jesus para nós, os seus 
filhos, em atos de amor e sacrifício, com 
tanta grandeza de humildade e trabalho que 
não nos será possível esquecer-lhe o devo-
tamento.

Nesse ponto das apreciações gerais, a 
reunião foi encerrada.

Emmanuel

(Obra: Mensagens dos Mestres - Anto-
logia Espírita Popular. 
Piscografia de Antonio F. 
Rodrigues)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

-  R e n d e  c u l t o  a o  d e v e r .                      1Não há fé construtiva onde falta respei-
to ao cumprimento das próprias obrigações.

2- Trabalha espontaneamente.
A mediunidade é um arado divino que o 

óxido da preguiça enferruja e destrói.
3- Não te creias maior ou menor.
Como as árvores frutíferas, espalhadas no 

solo, cada talento mediúnico tem a sua 
utilidade e a sua expressão.

4- Não esperes recompensas no mundo.
As dádivas do Senhor, como sejam os 

fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o 
lume da prece e a benção da coragem, não 
têm preço na Terra.

5- não centralizes a ação.
Todos os companheiros são chamados a 

cooperar, no conjunto das boas obras, a fim 
de que se elejam à posição de escolhidos 
para tarefas mais altas.

6- Não te encarceres na dúvida.
Todo bem, muito antes de externar-se por 

intermédio desse ou daquele intérprete da 
verdade, procede, originariamente de 
Deus.

7- Estuda sempre.
A luz do conhecimento armar-te-á o espí-

rito contra as armadilhas da ignorância.
8- Não te irrites.
Cultivam a caridade e a brandura, a com-

preensão e a tolerância, porque os mensa-
geiros do amor encontram dificuldade 
enorme para se exprimirem com segurança 
através de um coração conservado em vina-
gre.

9- Desculpa incessantemente.
O ácido da crítica não te piora a realidade, 

a praga do elogio não te altera o modo justo 
de ser, e, ainda mesmo que te categorizem a 
conta de mistificador ou embusteiro, esque-
ce a ofensa com que te espanquem o rosto, 
e, guardando o tesouro da consciência lim-
pa, segue adiante, na certeza de que cada 
criatura percebe a vida do ponto de vista em 
que se coloca.

10- Não temas perseguidores.
Lembra-te da humildade do Cristo e 

recorda que, ainda Ele, anjo em forma de 
homem, estava cercado de adversários 
gratuitos e de verdugos cruéis, quando 
escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o 
divino poema da eterna ressurreição.

 André Luiz 

(Livro: “O Espírito da Verdade”- Psico-
grafia Francisco C. Xavier e Waldo Vieira- 
Espíritos Diversos)

DECÁLOGO PARA MÉDIUNS

ORIENTAÇÕES
obres são os que roubaram o traba-
lho dos outros; pobres os condena-Pdos por seu egoísmo a comer em 

demasia; pobres os que jamais bebem 
água; os que não têm necessidade de tra-
balhar; os que matam o tempo para que o 
tempo não os atormente; os que satisfa-
zem todos os seus gostos; os que se con-
vertem em mealheiro; os que sabem que 
com dinheiro tudo se consegue; os que 
despojaram o lavrador de sua terra e rou-
baram à mãe seu filho para transformá-la 
em ama de leite; os que se valem das mãos 
e das costas dos demais; os de palavras 
ásperas e olhar soberbo; os que carregam 
seu saco de ouro e julgam que ninguém 
nota; os que levam jóias aos templos e 
passam insensíveis diante das crianças 
que tremem de fome e de frio. Pobres os 
que caminham e não conhecem seu cami-
nho; pobres os que andam carregados e 
não sabem de quê; pobres os que se apres-
sam em chegar, sem saber para onde vão.

Ricos, os ricos de paz, os sóbrios e os 
justos, os que gozam a alegria do seu bom 
coração e não precisam roubar a alheia; os 
que semeiam e colhem com suas mãos e 
não precisam que outros semeiem e 
colham para eles; os que podem mostrar-
se como são e não precisam negar nem 
desfigurar aos demais; os que dizem a si 
mesmos a verdade e que julgam a si mes-
mos com justiça e aos outros podem dar 
do seu bem e da paz, da sua alegria e da 
sua riqueza. E de tudo isto dão, na boa 
palavra da verdade e na boa caridade da 
justiça.

Constâncio C. Vigil



erto dia, chegaram ao Céu um O Anjo sorriu e disse:
Marechal, um Filósofo, um Político - Que prêmio deseja?
e um Lavrador. O Lavrador pediu, cho-C

rando de emoção: Um Emissário Divino recebeu-os, em 
- Se Nosso Pai permitir, elevada esfera, a fim de ouvi-los.

desejaria voltar ao campo  O Marechal aproximou-se, reverente, e 
e continuar trabalhando. Tenho saudades da falou:
contemplação dos milagres de cada dia... A - Mensageiro do Comando Supremo, 
luz surgindo no firmamento em horas cer-venho da Terra distante. Conquistei muitas 
tas, a flor desabrochando por si mesma, o medalhas de mérito, venci numerosos ini-
pão a multiplicar-se!... Se puder, plantarei o migos, recebi várias homenagens em monu-
solo novamente para ver a grandeza divina mentos que me honram o nome.
a revelar-se no grão, transformado em dadi-- Que deseja em troca de seus grandes 
vosa espiga...serviços? - indagou o Enviado.

Não aspiro a outra felicidade senão a de  - Quero entrar no Céu.
prosseguir aprendendo, semeando, louvan- O Anjo respondeu sem vacilar:
do e servindo!...- Por enquanto, não pode receber a dádiva. 

O Mensageiro Espiritual abraçou-o e Soldados e adversários, mulheres e crian-
exclamou, chorando igualmente, de júbilo:ças chamam-no insistentemente da Terra. 

- Venha comigo! O Senhor deseja vê-lo e Verifique o que alegam de sua passagem 
ouvi-lo, porque diante do Trono Celestial pelo mundo e volte mais tarde.
apenas comparece quem procura trabalhar  O Filósofo acercou-se do preposto divino 
e servir sem recompensa.e

- Anjo do Criador Eterno, venho do aca-
nhado círculo dos homens. Dei às criaturas 
muita matéria de pensamento. Fui laureado 
por academias diversas.

Meu retrato figura na galeria dos dicioná-
rios terrestres.

- Que pretende pelo que fez? — perguntou 
o Emissário.

- Quero entrar no Céu.
- Por agora, porém - respondeu o mensa-

geiro sem titubear -, não lhe cabe a conces-
são. Muitas mentes estão trabalhando com 
as idéias que você deixou no mundo e recla-
mam-lhe a presença, de modo a saberem 
separar-lhe os caprichos pessoais da inspi-
ração sublime. Regresse ao velho posto, 
solucione seus problemas e torne oportuna-
mente.

O Político tomou a palavra e acentuou:
- Ministro do Todo-Poderoso, fui admi-

nistrador dos interesses públicos.
Assinei várias leis que influenciaram meu 

tempo. Meu nome figura em muitos docu-
mentos oficiais.

- Que pede em compensação? - perguntou 
o Missionário do Alto.

- Quero entrar no Céu.
O Enviado, no entanto, respondeu, firme:
- Por enquanto, não pode ser atendido. O 

povo mantém opiniões divergentes a seu 
respeito. Inúmeras pessoas pronunciam-lhe 
o nome com amargura e esses clamores 
chegam até aqui. Retorne ao seu gabinete, 
atenda às questões que lhe interessam a paz 
Íntima e volte depois.

Aproximou-se, então, o Lavrador e falou, 
humilde:

- Mensageiro de Nosso Pai, fui cultivador 
da terra... plantei o milho, o arroz, a batata e 
o feijão. Ninguém me conhece, mas eu tive 
a glória de conhecer as bênçãos de Deus e 
recebê-las, nos raios do Sol, na chuva ben-
feitora, no chão abençoado, nas sementes, 
nas flores, nos frutos, no amor e na ternura 
de meus filhinhos...

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ O SERVO FELIZ

Irmão...
És um imenso centro de forças!
Como uma estrela...
... Tu irradias.
Teu pensamento cria.
E teu sentimento dá forma.
Recorda o Cristo.
Amava e envolvia em doce magnetis-

mo.
Falava e transmitia paz.
Impunha as mãos e curava dores.
Tu também o podes.
Dizia o Celeste amigo:
‘‘Tudo é possivel aquele que crê..’’
Não duvida.
Apenas crê e manifes-

tará toda energia capaz 

de remover montanhas!

 Diogo Cáceres

POESIAS
A ESCOLA DA NOSSA

FAZENDA

I
Lá pela década de sessenta,

Onde a vida era mais calma e lenta,
Lá na escola da fazenda,

Que quando na hora do recreio,
A gente não tinha merenda,
Mas era bom de se estudar.

II
Os professores mandavam a gente fazer 

fila,
Tínhamos que rezar e cantar o hino 

nacional,
Depois todos seguiam para a sala de 

aula,
Das oito ao meio dia, das lições muito 

se aprendia,
Às dez horas vinha a hora do recreio,
O coração doía, e muitos lanches, se 

partiam ao meio,
Pra ninguém ficar com fome,

Porque somente ao fim das aulas,
A professora fazia,

A chamada de todos os nomes.

III
Mas que escola de qualidades,
Pois até a quarta série primária,

Todos sabiam ler e escrever,
E na cuca de cor, as quatros simples 

operações,
Pois muitos pais analfabetos,

Ao ouvir as leituras dos filhos,
Sentiam-se fortes emoções.

IV
Naqueles tempos nada se via de 

violência,
Não tínhamos rádios, luz elétricas,

De dia a luz do sol exuberante,
A noite o iluminar da lua lá fora, 

E pra estudar dentro de casa, 
À luz da esquecida lamparina,

V
Embora a paternidade quase toda 

analfabeta,
Mas tinham na alma a ciência do bem 

viver,
A conduta das vidas eram bem mais 

retas,
Pois tinham o saber universal em suas 

metas,
Onde muitos daqueles filhos,

Hoje ocupam cargos, que chegam a 
surpreender!

José Bastos 

IRMÃO

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

http://radioportaldaluz.com/

No ar 24hs - desde 25/06/2011
Com mais de 800.000 acessos
Ouvido em mais de 60 países
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O TEMPO DE DEUS
 família vivia dias de intensa A natureza é rica em exemplos que nos poderá impedir que seu restabelecimento lhe 
ansiedade frente ao problema da ensinam a respeitar as sábias Leis Divinas. devolva toda a mobilidade que temporaria-
esposa e mãe, debilitada pelas árduas mente perdeu.A semente aguarda, na profundeza e A
provas. escuridão da terra, o momento certo para Nosso tempo é diferente do tempo de 

Inesperadamente surgiu-lhe um problema germinar, desenvolver, florescer e frutificar. Deus.
de saúde, que analisado e comprovado, Tudo o que fizermos para acelerar esse Sendo ele a Inteligência Suprema do 
passava a requerer uma delicada cirurgia. processo poderá comprometê-lo. Universo e a Causa Primária de todas as 

Exames diversos, avaliações e uma série de coisas sabe qual o melhor tempo para que A lagarta espera pacientemente o momento 
cuidados especiais foram exigidos frente ao tudo ocorra da melhor forma.de se libertar de suas amarras no casulo, para 
seu estado geral de saúde. poder, amadurecida, liberar suas asas e alçar A nós, cabe tê-lO como baliza em tudo. 

Embora sua idade fosse avançada, diziam voos delicados por sobre as flores. Não nos descuidar da nossa parte, mas aceitar 
que o atendimento, carinho e amor que Suas decisões.Caso alguém tenha pressa em libertá-la, 
recebia poderiam conservá-la junto a eles por interromperá o processo de formação de suas *   *   *
muitos anos ainda. asas, impedindo-lhe, mesmo, a primeira Quando tudo foge ao nosso alcance, 

Os dias transcorriam e o restabelecimento aventura na liberdade almejada. exercitar a virtude de esperar pacientemente 
se fazia lento, quase imperceptível. O Espírito reencarnante silencia, acomo- pelo tempo de Deus é o que de melhor 

No início todos estavam confiantes mas, dando-se à nova forma durante noves meses, podemos fazer frente às nossas possíveis 
com o passar dos dias certa ansiedade para poder reaparecer no cenário da vida ansiedades.
começou a invadir a tranquilidade dos terrestre para outra experiência. Teremos sempre as melhores soluções 
corações. O seu nascimento antes do prazo determi- quando soubermos respeitar o tempo de 

Foi quando um deles teve acesso a uma nado pela natureza poderá exigir uma série de Deus. 
mensagem divulgada nas redes sociais, cuidados especiais, ou até mesmo ocasionar a 
falando sobre o tempo de Deus. impossibilidade de se manter na vida. Redação do Momento 

Passada de mão em mão, tal mensagem A pessoa que sofreu fraturas ósseas graves, Espírita.
acalmou os ânimos. conforme sua idade, necessita de tempo 

maior ou menor para poder voltar a executar Em essência dizia: Colaboração: Luciana 
seus movimentos com segurança.Deus é sempre o último a se manifestar. Beatriz Arioli Trombini

A pressa em se locomover antes do tempo, A nós, nos cabe saber esperar.
Importante aprendermos que quando Deus 

fala, Ele fala para resolver em definitivo a 
questão vivenciada.

Quando Ele resolve é em favor de todos.
A nós, só nos cabe saber esperar.
O desespero só vai agravar o problema que 

estamos vivenciando.
Há muita sabedoria em confiar e aguardar, 

pois cada coisa tem a sua hora, e a nós... cabe 
saber esperar...

*   *   *

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 ColaborarPROBLEMA 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

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

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP
http://www2.quatromaosdeluz.com.br/

Quatro Mãos
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 12/02 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 19/02 - Grace Queli Santos Oliveira 

DIA 26/02 - Som & Imagem

DIA 05/03 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

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 

nsinou o Mestre Jesus: Sede Perfeitos! inadaptados à vida. É  achar que, sempre 
estamos errados, gerando, com isso, E
fragilidade muito grande.O caminho para essa realização é o do 

A visão espiritual da vida não nos deve auto-aprimoramento, pelo qual deveremos 
levar a um sentimento de fraqueza e desenvolver as nossas potencialidades nas 
miserabilidade, que nos lembra o irreme-áreas: do sentimento,  da emoção,  a 
diável pecador condenado ao fogo eterno; intelectual e a espiritual.
pelo contrário, a visão espiritual da vida  Deveremos trabalhar da melhor maneira 
deve nos conscientizar que estamos possível o desenvolvimento da auto-
preparados para lidar com as adversidades estima.
da vida. Deve tornar-nos mais resistentes Consideremos o que seja a auto-estima, 
às pressões da convivência social e ainda que de forma sintética.
imposições psicológicas, e a não sucumbir-A auto-estima é como sentimos a nós 
mos ao desespero que fatalmente leva à mesmos, de maneira equilibrada, saudável 
derrota.e  produtiva.

Cultivando a auto-estima seremos mais Esta forma de pensar e agir deverá se 
alegres, confiantes e criativos em nossas expressar em nossa vida, em nossos atos.
atividades, fundamentando os sucessos de 

A ausência da auto-estima pode se 
nossos empreendimentos.

refletir criando problemas físicos, 
Com a auto-estima ampliaremos as orgânicos, perturbações espirituais, 

possibilidades de ter relações saudáveis,   distúrbios psicológicos como: ansiedade, 
pois é a lei da sintonia: o amor atrai amor, a depressão, medo, temor do insucesso, 
saúde atrai a saúde, a euforia atrai a euforia.envolvimento com o álcool, com a droga, 

Quando temos auto-estima convivemos dificuldades nos estudos, no ambiente de 
com as pessoas com mais respeito, trabalho, na convivência com o próximo, 
benevolência, compaixão e senso de disfunções sexuais, imaturidade emocional 
justiça, pois não tememos o outro.e até mesmo o suicídio e prática de ações 

A auto-estima proporciona-nos a alegria violentas.
de viver e sentir, desde o despertar, pela A auto-estima será alicerce muito forte se 
manhã, até o merecido repouso, ao nos sentirmos como filhos de Deus  e seres 
anoitecer, porque não estaremos fugindo imortais a caminho da Plena Felicidade.
da vida, porém  vivendo-a conscientes de Portanto, a auto-estima tem dois 
nossas possibilidades e limitações.componentes importantes: a consciência 

Teremos auto-estima quando não da competência e do valor pessoal. Ela 
entrarmos em guerra conosco, nem implica, pois, em auto-respeito e auto-
lutarmos desesperadamente contra os confiança e manifestações do amor a si 
outros, com medo do que eles representam.mesmo.

Agiremos ou reagiremos de maneira Ela amplia a nossa capacidade de 
positiva e produtiva.  lidarmos com os naturais desafios da vida, 

Auto-estima é o amor a ou seja, entender e resolver os problemas 
nós mesmos a se refletir na que nos desafiam. Também embasa o 
Vida.  direito de sermos felizes, de respeitar e 

defender os próprios direitos.
Ter auto-estima é estarmos confiantes e Aylton Paiva

ajustados à vida. paiva.aylton@terra.com.br
Sentir baixa auto-estima é sentirmo-nos 

A AUTO ESTIMA

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

omos todos compelidos a agir, pensar e 
realizar por repetidas vezes criando 
rotinas e acomodações que acabam por S
comprometer os objetivos a que nos 

propusemos  realizar, deixando improdutivo 
o tempo, as oportunidades de criar mecanis-
mos já inerentes ao nosso espirito como base 
de conduta.

O raciocínio aliado a crença somam, 
trazendo a certeza do caminho a ser percorri-
do, as bases sólidas de entendimento 
fortalecendo entre si e aos que caminham ao 
seu lado, e com sabedoria verás o campo fértil 
florescer, com a vigilância dos pensamentos e 
idéias que são projetados mentalmente, 
criando campos de questionamentos, duvidas 
e descrença.

Enfrentar situações conturbadas é o grande 
desafio que nos fará crescer tanto como 
individualidade como em evolução.

O resultado será medido pelas virtudes 
despertas pela pureza de sentimentos levadas 
pela fé em suas vidas e caminhos.

O roldão que nos leva a rumos incertos 
estarão ligados unicamente pela nossa cadeia 
mental.

Procurem fortalecer este campo e encontra-
rão respostas e os meios de transpor todos os 
obstáculos, conhecendo e entendendo a razão 
da necessidade de estarem presentes no 
momento certo, enfrentando frontalmente 
sem medos conquistarão com segurança o 
equilíbrio, base sólida para sua edificação 
interior, templo divino solidificado e 
perpetuado pela eternidade.

A grandeza não está no tamanho da 
conquista e sim na pureza e cristalinidade da 
fé que trará a seu tempo os frutos do empenho 
e dedicação.

Vença o seu ego, conquiste novas 
fronteiras, supere o invisível e torne palpável 
o inatingível.

Sitarda

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

ENCARE O INVISÍVEL E
CONQUISTE A SUA RAZÃO
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