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á virou tradição, todo mês de abril e exemplar do Evangelho Segundo 
outubro somos agraciados com o Ciclo Espiritismo a confreira Grace Queli) que 
de Palestra que a USE/Lins elabora deu o seu recado com a maestria de sempre,  J
para as Casas coirmãs. também a USE pelo maravilhoso evento 

Esse ano, as preleções do mês de abril que só faz unir as Casas Espíritas da nossa 
teve como tema o conteúdo do quinto livro região. E por fim e não menos importante as 
editado por Allan Kardec, ‘‘A Gênese’’. pessoas que se fizeram presente (foto 3) no 
Isso porquê a obra estava completando nosso humilde Centro e no ‘‘Amor e 
seu150º aniversário. Caridade’’ (infelizmente sem registro 

Nossa querida cidade teve a oportunidade fotográfico).
de conhecer um pouco mais sobre essa obra No dia 28/04 aconteceu a eleição da nova 
nos dias 13 e 23/04, respectivamente nos diretoria da USE/Lins que ficará a frente 
C.E.s ‘‘Amor e Caridade’’ e ‘‘Fé, Amor e dos trabalhos entre 2018 a 2020.
Justiça’’. Nós do jornal ‘‘O Farol’’ e os dirigentes 

Eu tive o prazer de explanar para os das Casas Espíritas de Getulina, desejamos 
queridos amigos do ‘‘Amor e Caridade’’, já aos novos diretores todo o sucesso nessa 
no dia 23 recebemos o irmão Arquimedes nova caminhada.
Brumati.

Queria agradecer a maravilhosa acolhida Beijos no coração!
que recebi na Sexta-feira abençoada 

            Inibmort(primeira foto). E aproveitar para agradecer 
o Sr. Arquimedes (foto 2- Entregando um 

150 ANOS DA GÊNESE

“Bem-aventurados os que choram, por- dessa Força, já não podemos crer que nos- aprendizado. Quantos exemplos de supera-
que serão consolados..” sos caminhos seguem ao léu... sem uma ção e de vitorias que nos comovem o amago 

ssim asseverou o Divino Amigo, significação e um objetivo. do ser...
passados mais de 20 séculos. Não somos desamparados, visto que o Pai Conquistas que não seriam possíveis sem AO homem ainda chora, aflito e Eterno, a Inteligência Suprema, o Criador o desafio, sem o caminho árduo, sem os 

desencontrado, perturbado e triste, em (Não importa como cada coração se refira a testes de coragem, paciência, fé e amor... 
meio aos golpes que lhe atingem diaria- Ele), nos criou dentro dessa ordem e cuida- onde estaria o mérito?
mente. do fascinantes... Somos todos Alvos dessa O pódio é alcançado por anos e anos de 

Continua a indagar o porquê de tantas Razão Divina e desse Amor Sublime. Nas- treino do atleta... a vida é sublimada nos 
dificuldades e problemas, dores e angusti- cemos todos do mesmo Pensamento que nossos suores e sacrifícios... é melhorada e 
as, enquanto caça momentâneos instantes deu origem aos astros mais radiantes do dignificada em cada passo que damos para 
de prazer. Prazer por demais fugidio, que, cosmos. fazer um mundo mais justo e feliz. Nada 
na maioria das vezes, mais ainda lhe acarre- Então, se é assim, porque sofremos? disso vem do acaso... nasce de cada um de 
tam amarguras. Sofre o ser na medida que se ignora e desco- nós, quando persistimos, insistimos e resis-

Será a humanidade deserdada de amparo nhece seu propósito. timos a todos os espinhos e pedras. E nós o 
e esperança... de bondade e socorro em suas Em O Livro dos Espíritos, obra primordi- podemos! Lembremos: todos surgimos de 
desventuras? al da Doutrina dos Espíritos, Allan Kardec Deus. Em nós Ele depositou potencias 

Não haverá um sentido para tantos desa- indaga aos vivos do Além: “Qual o objetivo incríveis que só se revelam nos combates 
fios e conflitos que açoitam o coração? da encarnação dos Espíritos?” do dia-a-dia. 
Com o pensamento iluminado pelas verda- Bem equivalente à nossa velha questão: “Sois deuses...”, esclareceu-nos o Cristo.
des da imortalidade, já não o podemos Porque é que fui nascer? Conhece-te! Vê quem realmente tu és... 
admitir o acaso ou desordem como gerentes E eles prontamente respondem: “Deus Não duvide, nem te menosprezes. Abraça 
dos nossos destinos. lhes impõe a encarnação com o fim de fazê- o dia com alegria e perseverança. És Espíri-

Muito pelo contrário. Hora a hora a Pre- los chegar à perfeição; para uns, é expiação; to mergulhado em lições imortais... nada te 
sença Divina se revela, mostrando a ordem para outros, missão. Mas, para alcançarem destruirá. Nada!
da Vida... do menor inseto aos astros no essa perfeição, têm que sofrer todas as Hoje o temporal pode estremecer teus 
espaço, uma Soberana Inteligência se mos- vicissitudes da existência corporal: nisso é passos, no entanto, prossegue, pois que ele 
tra através de Leis Naturais extraordinárias, que está a expiação...” fatalmente passará... mas a suprema verda-
conduzindo todos os seres a um avanço Refletindo em todas as lutas que atraves- de é que você continuará a viver, para 
incrível. Não há abandono de coração samos até o presente momento, o quanto encontrar novas paisagens de felicidade e 
algum, porque no Universo de Deus a soli- mudamos? Somos a mesma pessoa de 5 paz que jamais desfrutaria se tivesse deixa-
dão não tem vez. anos atrás? De 10 anos atrás? Não cresce- do-se parar em meio do 

Sendo patente a realidade do Supremo mos? Quantas coisas que hoje compreende- caminho. Segue então e 
Criador, pois que não existe efeito sem mos, que nos tornaram mais fortes e sábios, não te decepcionarás!
causa e, uma obra gigantesca como o Uni- devemos exatamente as dores e vicissitudes 
verso, tão coordenada e expansiva, não que atravessamos... não nos aperfeiçoa-       Diogo Caceres
poderia ser realização de uma combinação mos? 
aleatória... matematicamente seria impos- Porque os seres são perfectíveis. Tem em 
sível... raciocinando e sentindo no clarão si a capacidade de se melhorarem a cada 

CAUSAS DAS AFLIÇÕES



o decorrer de nossos dias nos 
deparamos sempre com situações 
de conflitos, dores, sofrimentos, N
tristezas e decepções. O tempo 

irredutível caminha lentamente mas sem 
parar trazendo o aprendizado e o cresci-
mento para todos. 

Somente quando vivenciarmos os 
momentos em que teremos de testemunhar 
o nosso conhecimento, aceitação e 
seguirmos adiante, é que nos tornaremos 
mais fortes e seguros, deixando de lado o 
frágil para se tornar um vencedor. Quando 
pudermos encarar a vida com mais 
equilíbrio mental e emocional teremos o 
discernimento das situações difíceis, 
podendo encarar por outro ângulo as 
provas a que somos submetidos, e as 
soluções aparecerão uma a uma trazendo 
respostas e esclarecimentos para o 
momento. 

A perda de um ente familiar consegue 
abalar as estruturas emocionais, mas com o 
conhecimento reencarnacionista teremos 
explicações e a aceitação para o fato de que 
todos nós um dia retornaremos ao plano 
espiritual, com mais ou menos comprome-
timento a ser resgatado futuramente. 

O tempo apaga as mágoas, cura as 
feridas, aquece o coração endurecido e 
promove oportunidades para o acerto de 
contas e soluções no proceder com relação 
às pessoas, onde costumeiramente 
apontamos primeiro as falhas e defeitos, e 
nunca evidenciamos as qualidades e 
virtudes do familiar, amigo ou conhecido. 

Despojar-se da Toga de Juiz será o 
primeiro passo para encontrarmos a alegria 
e felicidade, e colocar o sentimento do 
amor retido em nossos corações em todas 
as ações, sem nos importarmos com o 
recebimento ou a reação dos outros, e dará 
a cada um o tônico revigorador a fortalecer 
os ânimos para a caminhada diária em 
direção à Luz.

Aproveitar as oportunidades nos 
tornarão sábios e os ensinamentos 
adquiridos serão divididos com todos, 
apesar de que muitos não irão absorve-los e 
continuarão sua caminhada a passos lentos 
e trôpegos, não cabendo a nós julgar ou 
criticar as escolhas. Cada um estará em seu 
lugar de merecimento, poderemos 
direcionar, mas nunca escolher o caminho 
a ser seguido para que a responsabilidade 
não paire em nossos ombros.

 Rafael 

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)
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 ALVORADA CRISTÃ O JUIZ RETO

FATOR TEMPO

enho, como outrora aos transviados surreição, sendo a vida a prova buscada e 
filhos de Israel, trazer-vos a verda- durante a qual as virtudes que houverdes Vde e dissipar as trevas. Escutai-me. cultivado crescerão e se desenvolverão 

O Espiritismo, como o fez antigamente a como o cedro.
minha palavra, tem de lembrar aos incrédu- Homens fracos, que compreendeis as 
los que acima deles reina a imutável verda- trevas das vossas inteligências, não afasteis 
de: o Deus bom, o Deus grande, que faz o facho que a clemência divina vos coloca 
germinem as plantas e se levantem as nas mãos para vos clarear o caminho e 
ondas. reconduzirvos, filhos perdidos, ao regaço 

Revelei a doutrina divinal. Como um de vosso Pai.Sinto-me por demais tomado 
ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no de compaixão pelas vossas misérias, pela 
seio da Humanidade e disse: "Vinde a mim, vossa fraqueza imensa, para deixar de 
todos vós que sofreis." Mas, ingratos, os estender mão socorredora aos infelizes 
homens afastaram-se do caminho reto e transviados que, vendo o céu, caem nos 
largo que conduz ao reino de meu Pai e abismos do erro. 
enveredaram pelas ásperas sendas da impi- Crede, amai, meditai sobre as coisas que 
edade. vos são reveladas; não mistureis o joio com 

Meu Pai não quer aniquilar a raça huma- a boa semente, as utopias com as verdades.
na; quer que, ajudando-vos uns aos outros, Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensina-
mortos e vivos, isto é, mortos segundo a mento; instruí-vos, este o segundo. 
carne, porquanto não existe a morte, vos No Cristianismo encontram-se todas as 
socorrais mutuamente, e que se faça ouvir verdades; são de origem humana os erros 
não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, que nele se enraizaram. Eis que do além-
mas a dos que já não vivem na Terra, a cla- túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos 
mar: Orai e crede! pois que a morte é a res- clamam: "Irmãos! nada perece. Jesus-

ADVENTO DO ESPÍRITO DE VERDADE

Cristo é o vencedor do mal, sede os vence-
dores da impiedade." - (Paris, 1860.)

(KARDEC, Allan. O 
Evangelho Segundo o 
Espiritismo. FEB. Capítu-
lo 6)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

o tribunal de Eliaquim ben Jefté, alta:
juiz respeitável e sábio, compare- - Jonatan ben Cafar, a 
ceu o negociante Jonatan ben Cafar justiça verdadeira não A
arrastando Zorobabel, miserável reside na Terra para 

mendigo. examinar as aparências. 
Zorobabel, o vagabundo, - Este homem - clamou o comerciante, 
chefe de uma família furioso - impingiu-me um logro de vastas 
infeliz, furtou-te cinco peças de ouro, no proporções! Vendeu-me um colar de 
propós i to  de  socorrer  os  f i lhos  pérolas falsas, por cinco peças de ouro, 
desventurados, porém, tu, por tua vez, asseverando que valiam cinco mil. 
tentaste roubar dele, valendo-te do Comprei as joias, crendo haver realizado 
infortúnio que o persegue, apoderando-te excelente negócio, descobrindo, afinal; que 
de um objeto que acreditaste valer cinco mil o preço delas é inferior a dois ovos cozidos. 
peças de ouro ao preço irrisório de cinco.  R e c l a m e i  d i r e t a m e n t e  c o n t r a  o  
Quem é mais nocivo à sociedade, perante mistificador, mas este vagabundo já me 
Deus: o mísero esfomeado que rouba um gastou o rico dinheiro. Exijo para ele as 
pão, a fim de matar a fome dos filhos, ou o penas da justiça! É ladrão reles e 
homem já atendido pela Bondade do condenável!…
Eterno, com os dons da fortuna e da O magistrado, porém, que cultuava a 
habilidade, que absorve para si uma padaria Justiça Suprema, recomendou que o 
inteira, a fim de abusar, calculadamente, da acusado se pronunciasse por sua vez:
alheia indigência? Quem furta por - Grande juiz - disse ele, timidamente -, 
necessidade pode ser um louco, mas quem reconheço haver transgredido os 
acumula riquezas, indefinidamente, sem regulamentos que nos regem. Entretanto, 
movimentá-las no trabalho construtivo ou tenho meus dois filhos estirados na cama e 
na prática do bem, com absoluta debalde procuro trabalho digno, pois mo 
despreocupação pelas angústias dos recusam sempre, a pretexto de minha idade 
pobres, muita vez passará por inteligente e e de minha pobre apresentação. Realmente, 
sagaz, aos olhos daqueles que, no mundo, enganei o meu próximo e sou criminoso, 
adormeceram no egoísmo e na ambição mas prometo resgatar meu débito logo que 
desmedida, mas é malfeitor diante do Todo-puder.
Poderoso que nos julgará a todos, no  O juiz meditou longamente e 
momento oportuno.sentenciou:

E, sob a vigilância de guardas robustos, - Para Zorobabel, o mendigo, cinco 
Zorobabel tomou cinco bastonadas em sala bastonadas entre quatro paredes, a fim de 
de portas lacradas, para aprender a sofrer que aprenda a sofrer honestamente, sem 
sem roubar, e Jonatan apanhou vinte, na via assalto à bolsa dos semelhantes, e, para 
pública, de modo a não mais explorar, sem Jonatan, o mercador, vinte bastonadas, na 
escrúpulos, a miséria, a simplicidade e a praça pública, de modo a não mais abusar 
confiança do povo.dos humildes.

 O negociante protestou, revoltado:
Neio Lúcio- Que ouço?! Sou vítima de um ladrão e 

devo pagar por faltas que não cometi? (Pisc. Chico Xavier)
Iniquidade! iniquidade!…

O magistrado, todavia, bateu forte com 
um martelo sobre a mesa, chamando a 
atenção dos presentes, e esclareceu, em voz 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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PROFESSORES DIFERENTES
omos todos instrumentos sagrados convidam a construir a paz que nos leva ao 
nas mãos do Pai amoroso na constru- encontro dos bons.
ção de um mundo melhor e de uma *   *   *S

vida mais feliz. Podemos adquirir sabedoria, a duras 
A muitos, Ele delega funções de penas, coagidos pelo sofrimento que nos 

maternidade e de paternidade para orientar dilacera as carnes. Ou com nossos sentimen-
aos filhos. A outros, a tarefa de ilustrar e tos nobres, colocados em ação no decorrer 
orientar aos demais. da caminhada.

Para alguns, a missão de medicar, curar, Toda a experiência que vivenciamos, no 
sanar doenças físicas. Para outros, o dom de campo da felicidade ou da infelicidade, 
energizar, inspirar mentes e corações. pode se tornar preciosa lição, se soubermos 

Diversos têm a tarefa de sustentar os bem observar.
ânimos, desvendar a fé, a coragem, a A forma como reagimos ou agimos, 
confiança. Vários têm a disposição para o perante os percalços, determinam resulta-
socorro amoroso e fiel. dos que nos infelicitam ou que nos engran-

No mundo, as tarefas são múltiplas. decem os dias.
Todas importantes: desde os que servem aos O bem que assistimos e praticamos nos 
que comandam; desde as mentes privilegia- levará a desejar sempre mais realizações 
das às pessoas com menos recursos nessa área pelo bem-estar que nos proporci-
intelectuais. ona.

Todos, onde estivermos e nos dispuser- O mal que se espalha, ao nosso redor, 
mos, somos instrumentos benditos nas mãos sempre terá um resultado de mau aspecto, e 
do Senhor. nos estimulará a fugirmos em busca de algo 

Logicamente teremos que dispor de boa que nos beneficie.
vontade, de desprendimento, de amor ao Jesus nos recomendou a oração pelos 
próximo para que os efeitos de tamanha que nos desejam fazer mal, que nos 
confiança demonstrem nosso valor. infelicitam e perturbam, como regra de 

Porém, a bondade do Senhor permite felicidade para nós mesmos.
que aprendamos sempre mais, até mesmo Amar, perdoar, assistir e colaborar, 
com aqueles companheiros equivocados do respaldados na oração sincera, somente nos 
caminho, que se nos tornam professores trará resultados positivos.
diferentes.

É assim que os que são odientos, Redação do Momento 
atacados de loucura, nos permitem aprender Espírita.
que somente o sentimento de amor é o 
caminho seguro para se chegar ao Pai. Colaboração: Luciana 

Por sua vez, as criaturas vingativas, que Beatriz Arioli Trombini
carregam em si as cadeias do ressentimento, 
nos acenam com a possibilidade de 
praticarmos o socorro, através do leve 
sentimento de perdão.

Sempre que perdoamos ao ofensor, 
cortamos os liames do sentimento negativo 
e exalamos paz interior.

Da mesma forma, os irmãos envolvidos 
pela inveja e pela insatisfação nos ensinam o 
quanto deveremos nos contentar com o que 
possuímos e com o que podemos fazer.

Desejar o que não nos pertence nunca 
nos dará a mesma paz que usufruímos 
quando a conquista se faz pelo próprio 
esforço.

E os companheiros que abraçam a senda 
da maldade como meta de vida, nos 

CONHEÇA O SITE DA USE - http://useintermunicipalins.blogspot.com.br/
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

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

Quatro Mãos

http://radioportaldaluz.com/

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

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

E-mail: sampaiocamargo@ig.com.br
(14) 3522.6189

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SP

Mãezinha querida:
No seu dia abençoado, quando tantos 

salões se abrem, festivos, para glorificarem 
seu nome, quero contar-lhes que é em você 
que eu penso todos os dias.

Quando volto à casa, depois dos estudos, 
com os dedos manchados de tinta, penso 
em você para guardar meus livros e lavar 
minhas mãos.

Quando alguém me aborrece ou magoa, 
corro para você com o desejo de ocultar-me 
em seu colo.

Quando o dia amanhece, quero estar ao 
seu lado e, quando o cansaço me encontra, 
cada noite, busco você para dormir 
tranquilamente.

Mãezinha, quando eu errar, não me 
abandone... Ampara-me nas asas doces dos 
seus braços e ensine-me a andar no 
caminho reto.

Você ainda não viu quanto a amo? Fico 
triste se você chora e estou alegre quando 
você sorri.

Por onde vou, sua imagem está sempre 
comigo, porque você é o Anjo que Deus 
colocou na Terra para guiar-me os passos.

Adoro você e estou, em seu carinho, 
como a flor no coração amoroso da árvore 
...

Por isso, Mãezinha querida, penso em 
você, não somente hoje, mas sempre, 
eternamente ...

Meimei

(Do livro: Antologia da Crianças, 
Médium: Francisco Cândido Xavier)

PARA VOCÊ,
MÃEZINHA...



odos nós desejamos viver bem, em vência com o vizinho, sem formalismos 
paz e tranqüilidade, porém o nosso ou pretensa superioridade.
mundo ainda é de conflitos, desen- Criemos, ao nosso redor, a amizade T
tendimentos e incompreensões. autêntica.

Nós, de imediato, não podemos mudar Sejamos comunicativos  e alegres.
o mundo e mesmo as pessoas que nos Sorriamos às crianças.
circunvolvem, seja no lar, no ambiente de Cumprimentemos, respeitosos e amá-
trabalho, enfim na sociedade. veis, os idosos.

Precisamos, então, construir o nosso Conversemos de maneira tranqüila e 
bem-estar, não de uma forma egoística,  edificante com o doente.
porém com compreensão e firmeza em Nunca poderemos declinar da convi-
nossos propósitos de viver bem. vência com a humanidade.

A maior questão a ser resolvida não é o Seremos um pouco mais felizes se 
problema em si, mas como nós reagimos exercitarmos a solidariedade contatando 
ante a dificuldade. aqueles irmãos mais carentes que se situ-

É preciso construir uma forma de viver am nos leitos dos hospitais, nas institui-
bem e a Doutrina Espírita oferece-nos os ções de amparo à criança  e ao idoso
pontos fundamentais para essa vivência. Observemos o que as pessoas bem 

Em primeiro lugar, deveremos desen- intencionadas estão fazendo com o intuito 
volver uma forma fraterna e solidária de de preservar a natureza: florestas, matas, 
vivermos na sociedade. rios, lagos, animais e a pureza do ar e, 

Quem planta o bem, colhe o bem. dentro de nossas possibilidades, ofereça-
Abramos a nossa sensibilidade e os mos o nosso apoio.

nossos sentimentos às manifestações Cultivemos a arte, exercitando-a ou 
generosas para com todos os seres, desde apreciando-a.
os animais até os humanos. Tomemos conhecimento da importân-

Embora vivendo de maneira digna, não cia do exercício da nossa cidadania, enga-
caminhemos indiferentes com relação jando-nos em projetos ou ações que visem 
àqueles que nos rodeiam. melhorar as condições de vida  em nosso 

Deveremos relacionar-nos com as Município, em nosso Estado e no Brasil.
pessoas de todos os níveis sociais, fazendo Libertemos os sentimentos destruindo 
amigos além dos pórticos dos nossos lares, a barreira do egoísmo que deseja prender-
do núcleo religioso que professamos, da nos entre as barreiras do conhecimento 
esfera de trabalho em que nos situamos. orgulhoso, da fé fanática, da superficiali-

Na convivência é muito bom não afive- dade de títulos, do ranço das tradições, das 
lar a máscara da circunspecção a se revelar prateleiras das classes sociais e expresse-
nos matizes da tristeza sistemática, da mos a alegria de viver na exteriorização do 
negatividade permanente que geram nos amor solidário e fraterno, definido pelos 
outros a frieza e a aversão que sufocam os gregos como ágape.
laços da simpatia. “ - Amai-vos uns aos outros’’ – disse o 

Não analisemos as pessoas por seu Mestre Jesus!
exterior, se ela está bem vestida ou não.

Tratemos a todos com educação e gen-
tileza, não excluindo aquelas pessoas Aylton Paiva 
menos educadas, nem desprezando aque- paiva.aylton@terra.
les que, no seu linguajar, atentam contra a com.br
gramática.

Exercitemos o conhecimento e a convi-
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 14/05 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 21/05 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 28/05 - Som & Imagem

DIA 04/06 - Edgar Feres Filho

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 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 
*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

VIVER BEM POESIA
MÃE

 Sois o endereço certo
Que um dia Deus  confiou!

Sua  guarda sobre mim.
Permitindo que primeiro,

Eu adentrasse ao  seu ventre,
De corpo e alma ali, em forma de 

embrião,
E hoje graças a ti e a Ele eu piso nesse 

chão.

II

Contudo hoje,
Sou adulto e como as aves,

Eu já aprendi pela vida voar,
Mas as alturas desconhecidas 

Prefiro não arriscar.
O medo da queda ainda é grande,
Porque em outras era tais vôos,

Podem ter significado meu fracasso
Mas agora que novamente,

Deus me inseriu em seus braços.
Quero fazer de tudo 
Para não mais errar.

José Bastos 

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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