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 doutrina espírita surgiu na minha Mocidade. Como conhecia alguns intuição que constantemente tenho ao 
vida sem mais nem menos. Pelo integrantes, aceitei, mais por curiosidade de escrever, não me sinto “diferente”, se é que 
menos é o que se via com os olhos saber o que acontecia naquela sala. me entendem.A
materiais. Pode até ser um plano Lógico que fiquei esperando a aparição Também não acho que aquilo que 

maior que me propus a cumprir nesta vida, dos irmãos do outro plano, contudo nem na escrevo é tão profundo que possa ser 
entretanto tudo aconteceu de uma maneira Mocidade, muito menos nos trabalhos de admitido a uma outra pessoa.
natural. segunda-feira aonde fazemos palestra e Vou inserir aqui no final o que escrevi 

Não fui procurar o espiritismo pela dor, damos passe os vi. Raramente recebemos pela primeira vez no dia 10/03 e cada leitor 
como a maioria das pessoas que começam a alguma mensagem ditada pelos médiuns que dê o seu veredito.
frequentar as seções, muito menos atrás de que freqüentam a casa.
mensagens do além. Até freqüentei algumas seções mediúni- O umbral é para todos

Foi graças a minha vontade de ler que cas, porém acho que mais atrapalhava do Assim como as lides celestes
uma amiga me sugeriu um clube do livro. que poderia vibrar em conjunto. Tudo depende do seu comportamento
Pão duro que sempre fui, na época fiquei Foi há alguns meses, que recebi o convite Da sua vontade de agir
entusiasmado não pelo conteúdo, mas pelos de uma amiga para formarmos uma equipe De como se porta aqui na Terra
baixos preços dos livros. de auxílio aos irmãos desencarnados. Ou em outras paragens

Aos poucos fui me inteirando da sua Disse-lhe que não possuía nenhum tipo O amor, a luz, o pensamento positivo
maravilhosa filosofia e a cada dia aumenta- de mediunidade, mas ela pediu-me que não São armas para a evolução
va minha curiosidade em conhecer um me preocupasse com isso. O importante é Sem dogmas e mistérios
Centro. que eu ajudasse nas vibrações e orações. Apenas os ensinos do Cristo

Acho que foi após dois ou três anos que As primeiras seções ocorreram e passei a Te conduzindo diariamente
adentrei em uma Casa de Oração procuran- conhecer o sofrimento que muitos desen- Para um mundo novo e de paz
do exemplares dos livros da codificação, carnados estão passando, também recebe- *** 
entre eles o Evangelho Segundo o mos mensagens edificantes através dos Uma folha em branco
Espiritismo e o Livro dos Espíritos. mentores de luz. Não é só uma folha em branco

Nunca vou esquecer aquele dia. Logo Um dia tivemos a ideia de colocar um É oportunidade de comunicação
que cruzei a porta fui recebido pela amiga papel e caneta defronte aos participantes, Lançando nela, sábias palavras
que tinha me dito que encontraria o livro caso quiséssemos escrever algo ou se De dentro da alma, do fundo do coração.
ali. Na primeira sala encontrava-se um aflorasse em alguém a mediunidade de 
monte de crianças, participando da psicografia.
Evangelização Infantil. Vem saindo muitos textos bonitos Beijos no coração!

Ela continuou a me ciceronear, mostran- através da mediunidade dos companheiros, 
            Inibmortdo-me a turma da Mocidade Espírita e na mensagens de instrução e fortalecimento.

parte de baixo, o pessoal fazendo o saudoso Eu também tenho escrito algumas 
macarrão. poesias e deixo no ar se é ou não mediuniza-

Fui convidado a participar das aulas da da, pois como eu gosto de frisar, fora a 

POESIA

eus nada cria inutilmente; tudo tem amor do próximo, o sentimento estético, os maus, como a chuva que fertiliza a seara 
um fim providencial. Tudo progri- etc. dos justos e dos injustos.
de, tudo evolui no Universo. Seria justo, pois, que Deus, criando A Doutrina Espírita é a luz colocada no D

seres com tais predicados, permitisse que a altar do Universo, pára que o homem adore Através de mil formas, nos zigue-
morte os extinguisse para sempre? Se assim e ame o seu Supremo Senhor.zagues de uma ladeira ininterrupta, o Espí-
fosse não haveria também razão de ser da rito caminha para a luz, para a liberdade!
imortalidade humana!A luta pela vida é um meio de aprendiza- Cairbar Schutel

"Mas para onde vão esses Espíritos?" gem para conquista do Bem e do Belo; os 
perguntará o incrédulo por sistema. Para o sofrimentos, as dores físicas e morais espi- (Do Livro: Gênese da 
Céu? para o inferno? para o Purgatório?-ritualizam as almas e as elevam às alturas, Alma)
Que natureza de Céu, de Inferno, de Purga-onde, cônscias dos seus deveres e ilumina-
tório será o deles? dirão os católicos.das pela Verdade Promissora de seus desti-

nos felizes, compreendem a harmonia Já dissemos que todas as almas evoluem 
grandiosa das Leis Eternas, e começam a através de corpos cada vez mais aperfeiçoa-
gozar da bem aventurança: amando a Deus dos até despontarem na Humanidade. O 
e ao próximo com incessante atividade, princípio inteligente, a alma, é atraída sem-
para mais e mais subirem no esplendor pre para destinos mais elevados, para um 
divino. futuro sempre melhor.

A existência da alma nos animais é, Os Espíritos inferiores da escala, pouco 
pois, um fato evidente, racional, como a tempo, relativamente, demoram no Espaço, 
existência da alma humana. quando desencarnados, e Espíritos prepos-

tos, encarregados de lhes fazer progredir, O próprio fenômeno da memória, que 
fazem-nos reencarnar em corpos que este-não tem explicação sem as propriedades 
jam de acordo com o seu progresso, até, funcionais do perispirito, aparece na escala 
repetimos, atravessarem toda a fieira zooló-inferior dos seres, como no reino hominal.
gica e chegarem à Humanidade.A inteligência e a reflexão também se 

Eis a justiça de Deus manifestando-se notam nos animais como nos homens; bem 
nas mínimas como nas máximas coisas, como o amor conjugal, o amor materno, o 
como o Sol que se levanta sobre os bons e 
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omecem a observar tudo a vossa 
volta, todos os que o cerquem e sinta 
o fluir das energias emanadas, as C
suas aflições, seus medos e traumas 

que se somam aos portais que estão sendo 
acionados com o objetivo único de 
desestabilização geral do mental, racional e 
emocional.

Estejam preparados para estas investidas 
que passarão a ser cada vez mais eviden- tes e constantes, fazendo com que os 

crédulos passem a desacreditar, e aos 
religiosos a contestação dos credos 
dogmáticos que sempre professaram.

O caos se instalará de maneira tumultuada 
e desordenada e sem propósitos definidos  e a razão será o equilíbrio para o controle da 

situação.
Lembrem-se da responsabilidade que 
vocês hoje detém  para que tudo se ordene  com rapidez e energia.
A doação energética mental de cada um 
será a base para o desencadear da  transformação necessária do Planeta.
Os portais intra-dimensionais somente 
são acionados em fases de transição, sua  atuação é devastadora, mas todos os que 

estiverem ligados às energias dos Raios 
poderão superar, vivenciar e somar com as 
situações transitórias para o bem futuro da 
humanidade.

Espectros estarão sendo projetados para 
atuar diretamente na mente das pessoas,  tornando-as instrumentos úteis para um 

propósito negativo maior (a destruição total 
do racional), fazendo com que os espíritos 
encarnados marquem passos paralisados 
em sua evolução.

Não serão anjos nem demônios, mas seres 
com dificuldades em buscar a essência  pura, procurando fazer de suas mentes o 

oráculo para que o seu aprendizado seja 
efetivo e bem guardado.  

Muito ainda se verá de transformações, 
tragédias e alterações climáticas, mas  tudo com um controle maior sob a regência 

de equipes altamente qualificadas, dando o 
suporte necessário para este ciclo acabar.

Estejam ligados de mente e alma com 
confiança e conseguirão atingir seus  objetivos.

Paz

Hector
Mensagem recebida pelo 

médium Marco Aurélio 

Corbari (marco.corbari 

271@gmail.com)

ser desconfiado, carrancu-xistiu um homem devoto que chegou 
do e arredio.ao Céu e, sendo recebido por um Anjo 

do Senhor, implorou, enlevado: Receando amigos e ini-E
migos, escondia grandes - Mensageiro Divino, que devo fazer para 
somas em caixa forte, e vir morar, em definitivo, ao lado de Jesus?
quando envelheceu, de -Faze o bem - informou o Anjo - e volta 
todo, veio a morte, separan-mais tarde.
do-o da imensa fortuna.-Posso rogar-te recursos para semelhante 

Com surpresa, acordou em espírito, deita-missão?
do no cofre grande.-Pede o que desejas.

Objetos preciosos, pedaços de ouro e prata -Quero dinheiro, muito dinheiro, para 
e vastas pilhas de cédulas usadas serviam-lhe socorrer o meu próximo.
de leito. Tinha fome e sede, mas não podia 

O emissário estranhou o pedido e conside-
servir-se das moedas; queria a liberdade, 

rou:
porém, as notas de banco pareciam agarrá-lo, 

-Nem sempre o ouro é o auxiliar mais à maneira do visco retentor de pássaro cati-
eficiente para isso. vo.

-Penso, contudo, meu santo amigo, que, - Santo Anjo! - gritou, em pranto -vem! 
sem ouro, é muito difícil praticar a caridade. Ajuda-me a partir, em direção à Casa Celes-

-E não temes as tentações do caminho? tial!...
- Não. O mensageiro dignou-se baixar até ele e, 
- Terás o que almejas - afirmou o mensage- reparando-lhe o sofrimento, exclamou:

iro -, mas não te esqueças de que o tesouro de -É muito tarde para súplicas! Estás sufoca-
cada homem permanece onde tem o coração, do pela corrente de facilidades materiais que 
porque toda alma reside onde coloca o pen- o Senhor te confiou, porque a fizeste rolar tão 
samento. Tuas possibilidades materiais serão somente em torno de ti, sem qualquer benefí-
multiplicadas. No entanto, não olvides que cio para os irmãos de luta e experiência...
as dádivas divinas, quando retidas despropo- - E que devo fazer - implorou o infeliz -
sitadamente pelo homem, sem qualquer para retomar a paz e ganhar o
proveito para os semelhantes, transformam-

paraíso?
no em prisioneiro delas. A lei determina 

O Anjo pensou, pensou... e respondeu:sejamos escravos dos excessos a que nos 
- Espalha com proveito as moedas que entregarmos.

ajuntaste inutilmente, desfaze-te da terra Prometeu o homem exercer a caridade, 
vasta que retiveste em vão, entrega à circula-servir extensamente e retornou ao mundo.
ção do bem todos os valores que recebeste do 

Os Anjos da Prosperidade começaram, 
Tesouro Divino e que amontoaste em derre-

então, a ajudá-lo.
dor de teus pós, atendendo ao egoísmo, à 

Multiplicaram-lhe, de início, as peças de vaidade, à avareza e à ambição destrutiva e, 
roupa e os pratos de alimentação; todavia, o depois disso, vem a mim para retomarmos o 
devoto já remediado suplicou mais roupas e entendimento efetuado há sessenta anos...
mais alimentos. Deram-lhe casa e haveres. 

Reconhecendo, porém, o homem que já 
Longe, contudo, de praticar o bem, conside-

não dispunha de um corpo de carne para 
rava sempre escassos os dons que possuia e 

semelhante serviço, começou a gritar e blas-
rogou mais casas e mais haveres. Trouxe-

femar, como se o inferno estivesse morando 
ram-lhe rebanhos e chá-caras, mas o interes-

em sua própria consciência.
sado em subir ao paraíso pela senda da cari-
dade, temendo agora a miséria, implorou 

Neio Lúciomais rebanhos e mais chácaras. Não cedia 
um quarto, nem dava uma sopa a ninguém, 

(Pisc. Chico Xavier)declarando-se sem recursos para auxiliar os 
necessitados e esperava sempre mais, a fim 
de distribuir algum pão com eles. No entan-
to, quanto mais o Céu lhe dava, mais exigia 
do Céu.

De espontâneo e alegre que era, passou a 
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 ALVORADA CRISTÃ O RICAÇO DISTRAÍDO

ALERTA INTRA-DIMENSIONAL

      "Transformai-vos pela renovação de vossa Destacando-se o cristianismo que dividiu-se A maioria dos que procuram fazer a conver-
mente. Não saia de vossa boca nenhuma pala- em CATOLICISMO, ESPIRITISMO E são de seu semelhante é intolerante e critica as 
vra torpe, mas só a que for boa para promover PROTESTANTISMO sendo que esta se rami- demais religiões, elevando sempre aquela que 
a edificação". (PAULO DE TARSO ( Efésios, ficou em dezenas de seitas independentes. segue.
4:9 ) No Brasil a Constituição  assegura a liberda- É necessário que saibamos respeitar a opi-

de religiosa a todos os cidadãos. nião de nossos semelhantes para que possamos 
A religião é o freio que nos desvia do mau e patentear a nossa tolerância e amor para com o É muito comum vermos elementos de uma 

nos conduz para o bom caminho; faz com que próximo. religião criticarem adeptos de outras; cada qual 
evitemos as más ações para praticarmos as acha a "sua" a melhor ou a mais perfeita e criti- Se acharmos mais certa a religião que esco-
boas. ca os adeptos das demais, insistem com prega- lhemos para nos levar até Deus e queremos 

Todos os seres humanos, mesmo os mais ções quase sempre inúteis, para que o outro se também a felicidade de nossos semelhantes, 
incultos, possuem uma religião. Essa religião é converta para a "sua" religião. podemos e devemos procurar com que eles se 
o amor e respeito que se tem a Deus ou aos convertam, mas o melhor modo para agirmos é O certo é que a maioria dos adeptos das 
deuses (no caso dos politeístas). praticarmos verdadeiramente o "Amai-vos uns religiões (todas elas) se preocupam com o seu 

A religião é um bem que satisfaz o coração aos outros" que tanto Jesus falou e exemplifi-semelhante que é adepto de outra, mas poucos 
humano, enobrece, sustenta e aperfeiçoa nossa cou. procuram trabalhar para o seu progresso e 
vida intelectual e moral. aperfeiçoamento, trabalhando também para o 

   Raymundo Rodrigues EspelhoExiste uma infinidade de religiões na Terra. progresso e engrandecimento de "sua" religião.

RELIGIÃO E INTOLERÂNCIA 
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A MAIOR DOAÇÃO
uantas vezes detivemos o gesto por fazer coisas tão extraordinárias. Deixamos poucas moedas ou com grandes importân-
acreditar que a nossa contribuição é de ofertar a nossa migalha, nossa gota ao cias.Qdiminuta, insignificante? oceano. Com nosso quilo de alimento ou com 

Quantas vezes, ante campanhas As crianças não têm esses pruridos. Elas toneladas que possamos ofertar.
desencadeadas por pessoas ou instituições, colhem uma flor no meio do campo e Com uma peça miúda de vestuário ou 
sentimos a vontade de contribuir e nos correm a entregá-la para o amigo, a mãe, a com fardos de cobertores, acolchoados e 
esquivamos? professora. Felizes, como se aquela fosse a edredons.

mais rara e bela flor do Universo.Sempre e ainda em nome de que o que Sejamos generosos e gratos. Doemos o 
temos a oferecer é muito pouco. E isso porque quando eles a viram, a que nos seja possível: pequeno, grande, 

acharam bonita, colorida e decidiram E contamos que quem tenha muitas minúsculo.
oferecê-la a quem amam. Espontaneidade. posses, quem detenha melhores condições E junto com nossa doação, que vá a 
É o que nos falta: deixar que fale e aja o do que as nossas, doe, em nome da fraterni- nossa vibração de carinho, revestida de 
coração.dade, da solidariedade. ternura. Isso tornará a nossa oferta muito, 

Por isso, o gesto daquele menino italiano E, no entanto, essa migalha poderá fazer muito valiosa.
repercutiu nas redes sociais.falta a alguém que espera a bênção do 

alimento, do remédio, do agasalho. Desejando agradecer pela cura de sua  (Redação do Momento Espírita, com fato 
mãe, ele entregou um envelope ao médico Esquecemos de que o imenso oceano se extraído do site www.sonoticiaboa.com.br)
que a tratara.formou a partir de pequenas gotas. E cada 

uma delas tem sua riqueza própria e Ao abrir, doutor Peter Calderella ficou 
especial. emocionado. Em meio a palavras de Colaboração: Luciana 

agradecimento, havia quarenta e cinco Quando se trata de presentear amigos Beatriz Arioli Trombini
centavos que o garoto tinha economizado.que detenham melhor status social do que o 

nosso, refreamos o gesto de doação porque Tudo com uma recomendação: que o 
pensamos que aquele mimo que confeccio- médico utilizasse aquele valor para fazer 
namos é tão modesto, tão pequeno para pesquisas a fim de descobrir a cura do 
quem tem tanto. câncer.

Contudo, por vezes, essas pessoas que O menino tem apenas cinco anos e, com 
imaginamos tenham tudo, apreciam e certeza, não tem a exata dimensão da 
muito, algo pequeno, despretensioso. Algo importância de uma pesquisa científica, 
que elaboramos com nossas mãos, com nem imagina quanto ela custa.
nossa criatividade e que se encontra repleto No entanto, ele simplesmente se 
das nossas boas e amorosas vibrações. permitiu expressar a sua generosidade.

Uma lembrancinha que fará a grande Doou o que tinha. O seu tesouro. Todas 
diferença no dia de quem está acostumado a as suas economias. Algo que nos lembra 
ganhar presentes caros de pessoas ilustres. muito bem o óbolo da viúva da parábola 

Presentes envoltos em papel refinado narrada pelo Mestre Jesus.
com abundantes e caprichosos laços de fita. *   *   *

Pensamos e pensamos e deixamos de Sejamos generosos, sempre. Com 

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.
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“Dos Espíritos, uns terão sido criados bons  não deixa nunca de orientá-los e educá-los, 
e outros maus? até mesmo de forma enérgica, quando 

necessário.- Deus criou todos os Espíritos simples e 
ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu De nossa parte, procuremos enfrentar os 
determinada missão, com o fim de problemas e dificuldades com ânimo e 
esclarecê-los e de os fazer chegar co ragem.  De  i n i c io  p rocu rando  
progressivamente à perfeição, pelo compreender, com a maior clareza possível, 
conhecimento da verdade, para aproxima- a questão. Cheguemos às suas causas e, 
los de si. Nesta perfeição é que eles então, com o controle das emoções e o 
encontram a pura e eterna felicidade. exercício da razão, estabeleçamos as ações 
Passando pelas provas que Deus lhes adequadas para a solução da problemática.
impõe é que os Espíritos adquirem aquele Principalmente nos conflitos pessoais, na 
conhecimento. Uns aceitam submissos intimidade do lar, no ambiente do trabalho 
essas provas e chegam mais depressa à ou em qualquer outra parte, procuremos 
meta que lhes foi assinada. Outro, só a “esfriar a cabeça”, respirar fundo, deixar o 
suportam murmurando e, pela falta em que outro expor as suas idéias e emoções. Se 
desse modo incorrem, permanecem não mantivermos  algo de serenidade não 
afastados da perfeição e da prometida de chegaremos a conclusão adequada. Dizem  
felicidade.” ( O Livro dos Espíritos, Allan psicólogos que, quando os batimentos 
Kardec, questão nº. 115) cardíacos passam de cem pulsações por 

ão devemos nos esquecer que minuto, já não temos condições de “ouvir” 
estamos fazendo uma caminhada o que o outro diz e nem “falar” com Nem nossa existência física para racionalidade e bom-senso. O melhor é 

atingir o destino, que é o nosso processo “sair do rinque”, pois nele só devem 
educativo nas áreas da intelectualidade, dos permanecer os boxeadores ( por esporte ou 
sentimentos e das emoções. profissionalmente ).

Nessa caminhada pela trilha da evolução Entendendo nossas próprias limitações, 
não é o tempo que passa por nós, mas nós é ajudemos o outro no que nos seja possível e, 
que estamos passando pelo tempo. sobretudo, possamos orientá-lo a ajudar-se.

Estejamos atentos, pois, aos locais e Não atrase a nossa caminha pelos trilhos 
paisagens por onde jornadeamos: a família, da evolução as dificuldades e provas em 
o grupo de estudo, o trabalho e o lazer. que nos vejamos imersos, pois as 

dificuldades medem as nossas deficiências Ao olharmos para os detalhes ao nosso 
e devem constituir-se em desafios para as redor, bons ou maus, bonitos ou feios, 
nossas mais nobres realizações.alegres ou tristes, mantenhamos a 

esperança e a fé, em nós mesmos e em Deus Nessa caminhada pelo tempo saibamos 
– O Pai Supremo. agradecer o que de bom desfrutamos, 

abençoar aqueles que partilham as nossas “A fé sincera e verdadeira é sempre 
vidas, louvar a Deus pelo dom da vida e ao calma: faculta a paciência que sabe 
M e s t r e  J e s u s  p e l a  esperar, porque, tendo seu ponto de apoio 
oportunidade de vivermos na inteligência e na compreensão das 
neste maravilhoso planeta - coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo 
educandário do Espírito visado”. O Evangelho Segundo o 
Eterno: o planeta Terra.Espiritismo, Allan Kardec, cap.19, item 3, § 

2º)
Ao redor de nossos passos, semeemos o Aylton Paiva 

bem que nos seja possível. paiva.aylton@terra.
Compreendamos os companheiros do 

caminho com as suas qualidades e defeitos, 
conscientes sempre que nós, também, 
possuímos os mesmos atributos.

Com a compreensão, ajudemos o nosso 
próximo como nos seja possível, sem 
exigir-lhe a perfeição, porém opondo-lhe os 
limites necessários quando queira 
transgredir os nossos direitos.

Desta maneira, lembremo-nos do Mestre 
Jesus que amparava, socorria, ajudava o 
corpo e alma daqueles que o cercavam, mas 

Página 04                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                06/2018

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 11/06 - Luiz Otavio Henrique

DIA 18/06 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 25/06 - Som & Imagem

DIA 02/07 - Grace Queli Santos Oliveira

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

SEGUINDO A EVOLUÇÃO ESPIRITUAL POESIA
CAMINHEMOS JUNTOS

I
Caminhemos juntos,

A segurança será muito maior,
De olhar em olhar,

A comungar os mesmos assuntos,
Espiritualmente de mãos dadas,
Haverá mais luzes na estradas,

Pra nem um passo a gente errar.

II
Caminhemos juntos,

Mesmo que o dia apagar,
E a noite chegar,

E evangelho, nos trouxe muitos 
assuntos,

Palavras por palavras, é o Verbo, a nos 
sustentar!

III
Caminhemos juntos,

Os benefícios serão muitos,
E não deixemos nunca de orar,

Por mais estreitos, que estejam nossos 
caminhos,

O Verbo nunca nos deixará sozinhos,
Pois desde quando aqui nascemos,

Jamais ELE nos deixou, a sós a 
caminhar!

José Bastos 

Não tenha medo.
Você pode ajudar.
Em um serviço...
Por um abraço...
Pelo teu sorriso...
Podes iluminar a vida de outrem.
Deus é Pai de todos.
Mas, ainda hoje, tu 

podes ser a resposta de 
Deus para algum coração 
do caminho!

Diogo Cáceres

RESPOSTA DE DEUS

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA
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