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oi na Roma Antiga, em 59 a.C. (antes plano maior, conseguir colaboradores e 
de Cristo), na Europa, que teve-se o distribuir mensalmente um pequeno 
registro do primeiro jornal. Ele se informativo que além das maravilhosas F
chamava Acta Diurna e tinha a mensagens espíritas, pudesse relatar 

missão de divulgar para a população as notícias do universo espírita da nossa 
conquistas e expansões realizadas pelo cidade.
então imperador Júlio César. Já na primeira edição, com 200 exem-

Entretanto foi só a partir de 1650 que plares, pedimos que os caros leitores 
surgiu o primeiro jornal impresso diário do escolhessem um nome para o nosso 
mundo, o Einkommende Zeitungen mensário e o amigo Paulo Lanza, na época 
(Notícias Recebidas) fundado na cidade residente em Cafelândia sugeriu ‘‘O 
alemã de Leipzig. Farol’’, pois tinha certeza que esse seria 

Graças a prensa móvel, que originou o uma faixo de luz na vida de quem os lessem.
processo gráfico aperfeiçoado por Também não podemos esquecer que já Também deixo o agradecimento a esses 
Johannes Gutenberg no século XV era no primeiro número ele seria transmitido amigos que com todo carinho confeccio-
possível realizar diversas cópias de algo através da internet para aonde leitores nam o nosso jornalzinho.
escrito. necessitados de conhecimento espírita  o Estendemos nossa gratidão a cada mão 

Faço essa pequena introdução para encontrasse. que copiou ou escreveu, que seja uma 
relatar que há 10 anos decidimos que as Com o aumento de pedidos das Casas mísera linha nesse 10 anos. Pois sem esses 
mensagens  professadas pelos ícones da irmãs da nossa região, conseguimos mais redatores teríamos apenas páginas em 
doutrina espírita deveriam chegar a muito colaboradores e pulamos de 200 para 300, branco.
mais lugares que apenas as Casas Espíritas. depois 500, hoje estamos com 900 cópias. Agradecer também à espiritualidade 

Com o intuito inicial de fazer um Um dado relevante durante todos esses amiga que nos intuiu em começar essa 
pequeno noticioso e distribuí-lo nas anos é que, se não me engano, nunca empreitada e graças a esse conhecimento 
residências da nossa pequena cidade. precisamos bater a porta de uma empresa hoje tiro uma parte do meu sustento 

Afinal o programa radiofônico ‘‘Luzes ou mesmo de um confrade para conseguir editando o jornal do meu município.
no Caminho’’ que ia ao ar diariamente das recursos financeiros para a manutenção do Porém o maior agradecimento é pra 
17:30 às 18 h encontrava-se estacionado há jornal. você amigo leitor, que espera ansioso mês a 
um longo período. Claro, que quem acompanha nossa mês para desfrutar desse pequeno, mas 

Eu com filho pequeno não conseguia história já se deparou com pedidos de grandioso cabedal de informações contidas 
tempo para fazer os programas, os outros auxílio através dessa coluna, porém todos nessas páginas.
confrades que auxiliavam na rádio também que ajudam ou ajudaram vieram por Que esses 10 anos 
tinham seus afazeres e com isso abria-se vontade própria. possam se multiplicar. 
uma lacuna na divulgação da doutrina. E são a essas pessoas o nosso primeiro 

Foi quando tivemos a ideia de confecci- agradecimento, que mesmo diante da crise Beijos no coração!
onar um pequeno jornal para comemorar 5ª que bate em nossas portas, nunca falhamos 
Semana Espírita de Getulina.. um mês com a gráfica que está conosco             Inibmort

Um ano depois resolvi assumir um desde o princípio.

10 ANOS

CONVITE
PALESTRA EM COMEMORAÇÃO 

AOS 76 ANOS DO 
C. E. ‘‘AMOR E CARIDADE’’

PALESTRANTE 

DIOGO CÁCERES
Dia: 20/07 às 20 Hs

End. Rua Washington Luiz,
 n.º 353 - Getulina

 CEIA, Centro Espírita mais jovem do C. E. I. A. Centro Espírita Irmãos Justiça aposentado, Dr. Julio Nascimento;
entre aqueles filiados à USEI-Lins, Aprendizes com uma reunião singela de Dia 20/08 palestra com nosso querido Oem agosto comemora dez anos. e inauguração. Diogo do Nascimento Cáceres de Sabino e 

assim convidamos vocês para compartilhar Nestes dez anos foram criadas diversas para coroar as festividades teremos no; 
conosco a felicidade que sentimos ao atividades, bem como recebemos diversos Dia 27/08 o Grupo Musical Vozes Vida 
buscar assiduamente a verdade de Jesus. palestrantes e artistas das cidades de da cidade de Cafelândia. Sempre às 20 

Numa memorável e agradável noite do Cafelândia, Guaimbe, Sabino, Marília, São horas. 
inverno do ano de 2008, encontrávamos na Bernardo do Campo, Getulina, Penapolis, 
intimidade de pequeno salão, agasalhados Birigui, Pongai, e claro, também de nossa Flávio Natal Pereira 
pelo calor que emanava de uns para os querida Lins. Colaborador do CEIA.
outros, enquanto la fora, no quintal, suave Neste ínterim, realizamos muitas e 
brisa balouçava de leve ramagens de concorridas festas para as crianças, duas 
árvores ainda jovens. Quermesses, dois Shows de Prêmios e 

Naquela noite, logo após termos vivido trouxemos para os irmãos de Lins e região a 
as emoções inesquecíveis da abertura dos Peça de Teatro: "Encontros Impossíveis".
jogos olímpicos na capital chinesa, quando Desejosos de absorver as energias 
mais de duzentos (200) países estiveram benfazejas de nossos irmãos, convidamos a 
reunidos e unidos trazendo para o mundo o todos para estarem conosco em nossa 
melhor de sua arte, de seu esporte e de seus programação de aniversário.
sentimentos; Naquela noite de oito de 2ª - dia 06/08 palestra com nosso 
agosto do ano de dois mil e oito irmão, palestrante e cantor, Paulo 
(08/08/2008) exatamente as 20 horas (oito Fernandes de Marília; 
horas da noite) tiveram início as atividades Dia 13/08 palestra com o Promotor de 

CONVITE



onsiderando que cada um de nós 
deve ter como objetivo conhecer-
se e buscar a sua modificação C
interior, na maioria das vezes nos 

deparamos com pessoas marcando 
passos e julgando estarem caminhando a 
passos largos em direção ao crescimento 
e evolução espiritual.

Antes de mais nada se verificarmos 
com atenção os momentos vividos, 
teremos a grande decepção de até agora 
não termos feito praticamente nada tanto 
para si como para os outros. O orgulho, a 
vaidade muitas vezes são a pedra que nos 
impede de caminhar.

Somente quando a consciência e a 
intenção estiverem a frente dos ideais a 
serem atingidos é que conseguiremos dar 
passos adiante, sabendo e procurando 
entender seu semelhante, suas buscas, 
suas dificuldades e dando o melhor de 
nós para auxilia-los.

 É bem verdade que não se conseguirá 
modificar ou suprir o mundo de todas as 
necessidades, mas se pudermos somar 
dividindo experiências e conhecimento 
teremos um mundo melhor.

É comum sempre esperarmos as 
primeiras atitudes e passos das outras 
pessoas, quando as vezes seremos nós  
que  teremos de ter atitudes neste sentido, 
mas a comodidade, o egoísmo e a zona de 
conforto nos impedem de dar este passo, 
e as oportunidades passam sem nada 
termos feito. A primeira pergunta a ser 
feita a cada um será: o que quero ser de 
agora em diante? Aluno ? aprendiz ? 
professor ? obreiro ?

A responsabilidade de cada um 
aumentará a cada dia vivido, pelas 
experiências e aprendizado, mas o peso 
ou mérito estarão na medida que passa-
rem adiante o seu conhecimento.

Aquele que somente armazena e guarda 
conhecimentos será um grande ermitão 
que detém muitos valores morais e 
espirituais, mas que devido a sua 
clausura não divide com ninguém.

Sejamos eternos aprendizes espalhan-
do e repartindo o seu de melhor e a 
sensação de paz e dever cumprido, serão 
a mola que te impulsionará a seguir 
adiante com seu aprendizado e levando 
alento aos que necessitam.

Vivam somente o agora, o ontem já 
passou e o amanhã poderá não chegar. 

                Klaus

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

o tempo em que não havia monarca -, animal dócil e 
automóveis, na cocheira de famoso educado, que mereça 
palácio real um burro de carga absolutaN
curtia imensa amargura, em vista confiança.

das pilhérias e remoques dos companheiros O empregado pergun-
de apartamento. tou:

Reparando-lhe o pêlo maltratado, as - Não prefere o árabe, 
fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tris- Majestade?
tonha e humilde, aproximou-se formoso Não, não - falou o soberano - é muito 
cavalo árabe, que se fizera detentor de mui- altivo e só serve para corridas em festejos 
tos prêmios, e disse, orgulhoso: oficiais sem maior importância.

- Triste sina a que recebeste! Não invejas - Não quer o potro inglês?
minha posição nas corridas? - De modo algum. É muito irrequieto e 

Sou acariciado por mãos de princesas e não vai além das extravagâncias da caça.
elogiado pela palavra dos reis! - Não deseja o húngaro?

- Pudera! exclamou um potro de fina - Não, não. É bravio, sem qualquer edu-
origem inglesa - como conseguirá um burro cação. É apenas um pastor de rebanho.
entender o brilho das apostas e o gosto da - O jumento serviria? - insistiu o servidor 
caça? atencioso.

O infortunado animal recebia os sarcas- - De maneira nenhuma. É manhoso e não 
mos, resignadamente. merece confiança.

Outro soberbo cavalo, de procedência Decorridos alguns instantes de silêncio, o 
húngara, entrou no assunto e comentou: soberano indagou:

- Há dez anos, quando me ausentei de - Onde está o meu burro de carga?
pastagem vizinha, vi este miserável sofren-

O chefe das cocheiras indicou-o, entre os do rudemente nas mãos de bruto amansa-
demais.dor. É tão covarde que não chegava a reagir, 

O próprio rei puxou-o carinhosamente nem mesmo com um coice. Não nasceu 
para fora, mandou ajaezá-lo com as armas senão para carga e pancadas. É vergonhoso 
resplandecentes de sua Casa e confiou-lhe suportar-lhe a companhia.
o filho, ainda criança, para longa viagem.Nisto, admirável jumento espanhol acer-

Assim também acontece na vida. Em cou-se do grupo, e acentuou sem piedade:
todas as ocasiões, temos sempre grande - Lastimo reconhecer neste burro um 
número de amigos, de conhecidos e compa-parente próximo. É animal desonrado, 
nheiros, mas somente nos prestam serviços fraco, inútil... Não sabe viver senão sob 
de utilidade real aqueles que já aprenderam pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da 
a suportar, servir e sofrer, sem cogitar de si dignidade pessoal e desconhece o amor 
mesmos.próprio. Aceito os deveres que me compe-

tem até o justo limite; mas, se me constran- Neio Lúcio
gem a ultrapassar as obrigações, recuso-me 
à obediência, pinoteio e sou capaz de matar. (Pisc. Chico Xavier)

As observações insultuosas não haviam 
terminado, quando o rei penetrou o recinto, 
em companhia do chefe das cavalariças.

- Preciso de um animal para serviço de 
grande responsabilidade - informou o 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ O BURRO DE CARGA

PROJETOS DE VIDA

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

Rua Dr. Carlos de Campos, 621 - Getulina/SP
Fone (14) 99864 6409

e semeias com amor, não te espante a terra Se semeias com amor, não indagues de 
eriçada de espinhos… causas.S

Consagra-te ao esforço do bem, para que o Que seria da lavoura sem o arado firme e 
solo se renove e produza.prestimoso, que opera a renovação? Que seria 

da vida, sem a persistência da boa-vontade? Compadece-te da terra sem água.
Ergue-te cedo, cada dia, e espalha os grãos Não desampares o deserto.

do entendimento e do serviço. Não te irrite o charco.
Provavelmente, surgirão, cada hora, mil Ajuda sempre.

surpresas inquietantes. A felicidade vem do amor, o progresso vem 
As ruínas consequentes do temporal, o da cooperação.

bote da serpe oculta, os seixos pontiagudos da A lavoura do espírito é semelhante ao 
estrada, a soturna visão do pântano, a guerra amanho do campo.
sem tréguas contra os animálculos daninhos, Auxilia sem cessar…
os calos dolorosos das mãos e dos pés, a Se semeias com amor, jamais desanimes, 
expectativa torturante, são o que vive em sua porque se é teu o trabalho do plantio, a semen-
luta diária o semeador que se decide a traba- te, o crescimento e a frutificação pertencem 
lhar… ao Divino Semeador, que nunca se cansa de 

Recompensas? Não aguardes a remunera- semear.
ção da Terra.

O mundo está repleto de bocas famintas Francisco Malhão
que devoram o pão, sem cogitar dos sacrifíci-

(Obra: Falando à Terra, os ou das lágrimas que lhe deram origem.
pisc. Chico Xavier)Enquanto peregrinares entre os homens, o 

teu prêmio virá do perfume das flores, da 
luminosa vestidura da paisagem ou do carici-
oso beijo do vento.

Colaboração:  Prof.ª  
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

SE SEMEIAS 
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MEU FILHO E AS MÃES 
oje pela manhã, como de provocam dor, muita alegria ainda existe. Ou há alguma coisa errada com o tempo, 
costume, antes de sair para ou há alguma coisa errada conosco.Por mais que neste exato instante 
trabalhar, visitei o quarto de meu existam “n” pessoas desejando não mais Seria tão bom poder ouvir de um pai, de H
filho. viver, se enfraquecendo nas lutas, uma mãe: Lembro-me de cada nova 

Considero uma espécie de ritual desejando desistir, existem outras tantas conquista, de cada dia da infância, de 
sagrado de todas as manhãs: chegar bem almas agradecendo pela vida, num júbilo cada nova palavra...
perto de seu berço, ajeitar sua coberta contagiante. Seria tão bom poder ouvir: Curti cada 
com cuidado, aninhá-lo com carinho para E tenho certeza de que “ser pai” é mais dia ao seu lado, meu filho, quando você 
que não se descubra. um desses motivos de alegria plena, de era pequenino, como se fosse o último. 

Passo então minhas mãos, algumas gratidão a Deus, e mais uma das muitas Não perdi oportunidade alguma junto a 
vezes, sobre seus cabelos macios, e digo razões que temos para continuar sempre, você.
em pensamento: “Como eu te amo!” sem desistir. Aproveitemos o tempo junto a eles, em 

Ele normalmente se move com suavida- Meu filho e as manhãs me ensinam qualquer idade, em qualquer condição de 
de, como se reagisse de alguma forma ao sempre esta lição preciosa, a da renova- vida.
estímulo externo durante o sono. ção, do renascimento da água e do Curtamos a existência ao seu lado, 

Espírito.Continua ali, em silêncio, em paz, anotando no coração cada beleza, cada 
preparando seu corpinho e sua alma para nova descoberta, tirando fotografias com a 

*   *   *mais um dia de descobertas felizes. alma, registrando no íntimo do ser cada 
sorriso em seu rosto.Despeço-me, procurando não fazer Muitos pais se queixam de não terem 

ruídos, e saio porta afora com a alma leve, visto seus filhos crescerem.
pronto para enfrentar mais um dia no Redação do Momento Espírita.Passa tão rápido! Não me lembro mais! 
mundo. – São expressões que ouvimos com 

Da próxima vez que o vir, mais tarde, ele frequência.
já estará desperto, correndo pela casa, Será que estamos atentos aos nossos 
brincando com seus carrinhos, e irá me Colaboração: Luciana filhos como deveríamos estar? Será que 
conceder mais uma alegria: a de receber Beatriz Arioli Trombinipassa tão rápido assim, a ponto de 
seu sorriso, que sem dizer nada, diz tudo. guardarmos tão poucas lembranças?

Por mais que alguns dias sejam difíceis, 
por mais que as batalhas sejam ferrenhas 
e desgastantes, tudo se acalma, tudo se 
conforta naquele sorriso.

Os sorrisos de criança têm um poder 
quase mágico, e os de nossos filhos mais 
ainda.

Eles parecem querer nos fazer perceber 
que, por mais que a vida seja tormentosa, 
cheia de pequenos e grandes espinhos que 

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

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



Fui visitar um amigo. ser bem definidas, memorizadas ou até 
escritas para depois serem avaliadas, a fim de Ao início de nossa conversa constatei que 
se saber se todos estão cumprindo sua parte no ele estava impaciente e irritado com  pessoas 
estabelecido.e situações de forma generalizada.

Assim, você não terá no lar, no serviço ou Ensaiei algumas frases pelas quais pudesse 
no grupo uma falsa harmonia, construída levar-lhe a algumas reflexões, encarando 
sobre o injusto sacrifício.” (1)pessoas difíceis e situações desagradáveis 

como lições que precisamos aprender a Para ajudar na compreensão mais ampla 
resolver e que isso dependia de um sobre a importância da paciência, trazemos de 
posicionamento mental paciente e eficiente O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan 
para solucionar dificuldades. Kardec, o seguinte trecho da mensagem de 

um espírito: ‘‘Sede pacientes. A paciência A algumas ponderações ele aquiesceu, 
também é uma caridade e deveis praticar a lei com relação a outras permaneceu em seu 
de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de posicionamento inicial de que a paciência e a 
Deus. A caridade que consiste na esmola dada bondade não resolvem os problemas.
aos pobres é a mais fácil de todas. Outras há, Passamos a conversar sobre coisas triviais, 
p o r é m ,   m u i t o  m a i s  p e n o s a s  e ,  pois não era o meu interesse estar 
conseguintemente, muito mais meritórias “ ( 2 “doutrinando” meu amigo.
). E, nessa caridade, se enquadra o exercício 

Voltei para casa. adequado da paciência.
Não pude me furtar em retornar a algumas 

associações de idéias com o ocorrido e entre 
(1) História e Recados do Mundo espiritual elas a dificuldade emocional, sentimental e 

– Paiva, A. – Ed. Mythos Booksintelectual que uma pessoa experimenta 
(2) O Evangelho segundo o Espiritismo, quando se mantém nessa perspectiva de 

Allan Kardec, Ed. FEB.130ª edição, Cap. IX, análise da vida.
item 7, § 2º.Neste ponto, relembrei algumas reflexões 

que fiz (1):
“Dizem os dicionários que a paciência é  o 

estado de perseverança tranqüila. Portanto, Aylton Paiva 
diante de situações adversas e aflitivas é paiva.aylton@terra. 
indispensável manter o equilíbrio emocional com.br
e agir ou reagir com serenidade.

Você deve, então, esforçar-se para 
desenvolver o autodomínio ou autocontrole.

Como agir diante dos pequenos problemas 
que o afetam  todos os dias?

 Como conseguir o equilíbrio emocional 
junto a familiares, chefes ou subordinados 
que, por exemplo, recusam-se a assumir seus 
deveres e, ao se omitir ou transferir tarefas, 
indevidamente o sobrecarregam?

 O primeiro passo é a compreensão. 
Compreender o que está acontecendo. 
Perceber o que querem as pessoas e porque 
a g e m  d a q u e l a  m a n e i r a .  S e  e s t ã o  
desequilibradas, se são inexperiente ou se têm 
má intenção.

O segundo passo é manter o sentido de 
realidade. Não exagerar o que está 
acontecendo, apavorando-se. Julgar com 
serenidade para saber o que fazer.

O terceiro passo é agir. Movimentar 
providências e recursos para resolver o 
problema. Nessa fase, é fundamental o 
entendimento através do diálogo. Conversar 
claramente sobre a questão surgida para 
esclarecer como você deve agir junto para a 
necessária solução.

As conclusões tiradas dos diálogos devem 
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 09/07 - Grace Queli Santos Oliveira
DIA 16/07 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 23/07 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 30/07 - Som & Imagem
DIA 06/08 - 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
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Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

VAMOS COM CALMA POESIA
A BELA E RICA 

ESTRADA
I

Encontramos uma bela e rica estrada,
A estrada do AMOR, a que, JESUS no- 

la mostrou,
Já faz dois mil e doze anos,

Para qualquer criatura que queira 
adentrá-la,

O verdadeiro ingresso é o AMOR!

II
O AMOR que deve  brotar, nas 

entranhas do coração,
Teleguiado pelo cérebro que é foco da 

iluminação,
Brilhando no olhar a cada estação,

E deixando em cada passo as palavras,
De uma suave canção.

III
O AMOR que recusará na Terra,
Qualquer ímpetos de intrigas e 

desatinos,
E DELE, até um simples cantar, que 

pode virar hinos,
E as luzes maiores, estarão sempre, por 

aqui reunindo.

IV
Nessas eras, a fome e as misérias,

Também já terão do mundo despedidas,
As doenças , as dores,  que eram coisas 

sérias,
Nem sequer, deixaram as marcas, de 

suas feridas!

José Bastos 

(Enviada em 04/08/2012)

Bondade é a verdadeira coragem.
Auxiliar com fraternidade é a origem da 

paz.
Prestar amparo ao que sofre é iluminar a 

Vida.
"Fazei aos outros tudo aquilo que 

gostaria lhe fosse feito."
Eis a regra áurea.
Quem por ela se guia não se perde.
Não desespera...
Nem estará sozinho!
A Natureza é um cântico de ajuda mútua.
Cada célula de nosso ser trabalha em 

prol das outras células.
Só pode haver vida onde 

há movimento.
E o maior movimento 

que podemos realizar é 
em beneficio de algum 
coração!
              Diogo Cáceres

REGRA ÁUREA

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA
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