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unho e Julho são meses de festa para os fortalece a continuar trabalhando na senda 
Centros Espíritas de Getulina, dia do Mestre Jesus, Kardec e todos os vultos Beijos no coração!
13/06 o C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ que lutam para o progresso da humanidade.J             Inibmortcelebrou seu 79º aniversário, porém a Não deixemos esmorrecer os trabalhos 

comemoração aconteceu no dia 11 de preleção e palestras, afinal só com muito Legenda: Da esq. para dir. 
sentido anti-horário: Assistência contando com a apresentação do amigo de conhecimento poderemos vencer as nossas 
no ‘‘Fé, Amor e Justiça’’, 

Pongaí, Luiz Otávio Henrique, que mais más inclinações. P a l e s t r a n t e  L u i z  O t á v i o ,  
A s s i s t ê n c i a  n o  ‘‘ A m o r  e  uma vez nos encantou com sua didática Gostaríamos de agradecer aos palestran-
Caridade’’, Palestrante Diogo com 

coesa e palavras confortadoras, com tes que se deslocaram de suas localidades o amigo Luciano.

certeza foi uma noite inesquecível. para nos trazer minutos de sabedoria e 
Já no dia 20/07 foi a vez do C. E. ‘‘Amor emoção, aos confrades que se esforçaram 

e Caridade’’ antecipar os festejos da sua para a realização das duas noites memorá-
data de fundação que ocorreu no dia 22/07 veis e aos irmãos que estiveram presentes.
de 1942, exatos 76 anos atrás. Que Deus possa continuar lhes iluminan-

Mais uma vez tivemos o prazer de do.
abraçar o amigo de Sabino, Diogo Caceres Não esquecendo também que mês 
que também encantou a todos que estive- passado o nosso Farol comemorou seu 10º 
ram presentes na festiva noite, que como aniversário.
todos os anos, após a palestra concedeu aos Que possamos continuar levando 
seus convidados, salgadinhos, refrigerante palavras de amor e inspiração mês a mês a 
e um belíssimo bolo. todos aqueles que desejam aprimorar seu 

São encontros como esses que nos intelecto e principalmente a sua moral.

MUITAS COMEMORAÇÕES

TRABALHO E FELICIDADE
ma vez um viajante, percorrendo que a Vida nos faz, como uma espécie de mesmos. ”
uma estrada, deparou-se com uma castigo. Sim, maravilhosa verdade que nos 
obra em início de construção. Três Vejamos como uma leitura, às avessas, impulsiona aos tesouros preciosos do U

pedreiros, com suas ferramentas, do livro bíblico da Gênesis é até usado para coração.
trabalhavam na fundação do que parecia ser confirmar isso: “e o homem ganhará o pão Como é bom sentir-se útil, capaz e 
um importante projeto. O viajante, com o suor de seu rosto...” (Gênesis 3:19) !! valoroso perante os desafios que surgem. 
aproximou-se curioso. Perguntou ao ... “Está vendo, perdeu o Paraiso e ainda Seja em qual ocupação for, mas honesto e 
primeiro deles o que estava fazendo. Estou tem de sacrificar-se.” alegre, pela benção de servir e abençoar o 
quebrando pedras, não vê? Respondeu o Grande engano. dia. 
pedreiro. Expressava no semblante um Tudo é benção e luz na Natureza. Podemos resumir essa parte que nos 
misto de dor e sofrimento. Eu estou E o esforço diário é resultado da cabe perante o Universo, na inspiração do 
morrendo de trabalhar, isto aqui é um meio conquista da inteligência e do desenvolvi- poeta Khalil Gibran: “Sempre vos disseram 
de morte, as minhas costas doem, minhas mento de nossas capacidades divinas. que o trabalho é uma maldição e o labor um 
mãos estão esfoladas eu não suporto mais Como afirmaram os Espíritos a Allan infortúnio.
este trabalho, concluiu. Kardec na questão 676 de O Livro dos  Mas eu digo-vos que quando trabalhais 

Mais adiante fez a mesma pergunta a um Espíritos: “Sem o trabalho, o homem estais a preencher um dos sonhos mais 
outro operário, que fazia o mesmo trabalho permaneceria sempre na infância, quanto à importantes da terra, que vos foi destinado 
e este disse que estava ganhando o pão de inteligência. Por isso é que seu alimento, quando esse sonho nasceu, e quando vos 
cada dia, para sustentar a família. Mas um sua segurança e seu bem-estar dependem ligais ao trabalho estais verdadeiramente a 
terceiro trabalhador, que também arreben- do seu trabalho e da sua atividade. ” amar a vida, e amar a vida através do 
tava pedras, quando questionado, afirmou, Toda realização digna, nasce da ação, da trabalho é ter intimidade com o segredo 
orgulhoso: “Estou construindo uma dedicação, do trabalho... é ele uma Lei da mais secreto da vida. ”
catedral! ” Vida, garantindo que o homem cresça, não Por isso, confia e prossegue e, onde quer 

Em geral, qual os dois primeiros apenas financeiramente, mas moralmente, esteja, da vosso toque de 
pedreiros da estória, temos encarado as espiritualmente. Diz o Espirito Meimei, luz na atividade que o Pai 
experiências do cotidiano com desanimo e pela pena mediúnica de Chico Xavier, que Celestial vos confiou. A 
até certo amargor. “É pela bênção do trabalho que podemos Catedral da felicidade te 

“Como sofro... vida ingrata... porque esquecer os pensamentos que nos pertur- aguarda!
tanto esforço??” bam, olvidar os assuntos amargos, servindo 

Realmente interpretando o chamado ao próximo, no enriquecimento de nós Diogo Caceres



 comum nesta época as pessoas 
viverem o momento que passam 
com apreensão, receio do amanhã e É
medo de sucumbirem.

Esta fase é um exercício para o 
despertar e as pessoas terão que se unir 
com fé e confiança de que para as coisas 
melhorarem, é necessário se despojarem 
da ganância e de querer levar a melhor em 
detrimento de outros.

Aprender a dividir para somar é uma 
das regras, saiam da sua zona de conforto 
e façam algo por vocês próprios, no hoje,  
já não se pode ignorar que as mudanças 
no planeta invariavelmente irão aconte-
cer, então, a sugestão é para deixarem a 
inércia, a falta de atitudes e pensarem na 
coletividade.

A crença religiosa é importante, mas o 
que pautará definitivamente os seus dias 
será o desejo de mudar os conceitos e agir 
movido pelo sentimento universal, 
somos todos responsáveis pelo que 
falamos, pensamos e realizamos, não se 
poderá amanhã alegar ignorância para 
tudo que está à mostra para todos.

A esperança é um norte a ser mantido, 
mas procurar caminhos alternativos é 
dever de todos. Não se vai ao alto sem dar 
o primeiro passo, a força e o poder 
imperam hoje para todos, façam a vossa 
parte.

Rangel  

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

ilda, menina abastada, diariamente comprar nem mesmo um 
dirigia más palavras à pequena par de sapatos.
vendedora de doces que lhe batia Aflita por resolver a H
humildemente à porta da casa. angustiosa situação, certa 

- Que vergonha! De bandeja! de esquina a n o i t e  H i l d a  c h o r o u  
esquina! Vai-te daqui! - gritava, sem razão. muitíssimo, lembrando-se 

d o  p a p a i .  D o r m i u ,  A modesta menina se punha pálida e 
lacrimosa, e sonhou que ele vinha do Céu trêmula.
confortá-la. Ouviu-o dizer, perfeitamente:Entrementes, a dona da casa, tentando 
- Não desanimes, minha filha! vai educar a filha, vinha ao encontro da 
trabalhar! Vende doces para auxiliar a pequena humilhada e dizia, bondosa:
mamãe!...- Que doces tão perfeitos! Quem os fez 
Despertou, no dia imediato, com o assim tão lindos?
propósito firme de seguir o conselho.A mocinha, reanimada, respondia, 
Ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos contente:
quadrinhos de doce de leite e, logo após, - Foi a mamãe.
saiu a vendê-los. Algumas pessoas A generosa senhora comprava sempre 
generosas compravam-nos com evidente alguma coisa e, em seguida, recomendava à 
intuito de auxiliá-la; entretanto, outras filha:
criaturas, principalmente meninos - Hilda, não brinques com o destino. Nunca 
perversos, gritavam-lhe aos ouvidos:expulses o necessitado que nos procura. 
- Sai daqui! Bruxa de bandeja!...Quem sabe o que sucederá amanhã? 
Sentia-se triste e desalentada, quando bateu A q u e l e s  q u e  s o c o r r e m o s  s e r ã o  
à porta de uma casa modesta. Graciosa provavelmente os nossos benfeitores.
jovem atendeu.A menina resmungava e, à noite, ao jantar, o 
Ah! que surpresa! era a menina pobre que pai secundava os conselhos maternos, 
costumava vender cocadas noutro tempo. acrescentando:
Estava crescidinha, bem vestida e bonita.- Não zombes de ninguém, minha filha! o 
Hilda esperou que ela a maltratasse por trabalho, por mais humilde, é sempre 
vingança, mas a jovem humilde fitou nela respeitável e edificante. Por certo, 
os  grandes  olhos ,  reconheceu-a ,  dolorosas necessidades impelirão uma 
compreendeu-lhe a nova situação e criança a vender doces, de porta em porta.
exclamou, contente: Hilda, contudo, no dia seguinte, fustigava a 
- Que doces tão perfeitos! Quem os fez vendedora, exclamando:
assim tão lindos?- Fora daqui! Bruxa! bruxa!...
A interpelada lembrou os ensinamentos A mãe devotada acolhia a pequena descalça 
maternos de anos passados e informou:e repetia à filha as advertências carinhosas 
 - Foi a mamãe.da véspera.
A ex-vendedora comprou quantos Correu o tempo e, depois de quatro anos, o 
quadrinhos restavam na bandeja e abraçou-quadro da vida se modificara.
a com sincera amizade.O paizinho de Hilda adoeceu e debalde os 
Desse dia em diante, a menina vaidosa médicos procuraram salvá-lo.
transformou-se para sempre. A experiência Morreu numa tarde calma, deixando o lar 
lhe dera inesquecível lição.vazio.

 A viúva recolheu-se ao leito extremamente Neio Lúcio
abatida e, com as despesas enormes, em 
breve a pobreza e o desconforto invadiram- (Pisc. Chico Xavier)
lhe a residência. A pobre senhora mal podia 
mover-se.
Privações chegaram em bando. A menina, 
anteriormente abastada, não podia agora 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ A LIÇÃO INESQUECÍVEL

DIA DE CRISE

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

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

Agradeço, Senhor, Em muitas circunstâncias, rogo afeto, (Do livro Antologia da 
Espiritualidade, obra psi-Quando me dizes “não” Sem achar companhia em qualquer parte,
cografada pelo médium Às súplicas indébitas que faço, Quando me dás a solidão por guia
Francisco Cândido Xavier) Através da oração. Que me inspire a buscar-te.

Ensina-me que estou no lugar certo,Muitas daquelas dádivas que peço,
Que a ninguém me ligaste de improviso,Estima, concessão, posse, prazer,
E que desfruto agora o melhor tempoEm meu caso talvez fossem espinhos,
De melhorar-me em tudo o que preciso.Na senda que me deste a percorrer.

Não me escutes as exigências loucas,De outras vezes, imploro-te favores,
Faze-me perceberEntre lamentação, choro, barulho,
Que alcançarei além do necessário,Mero capricho, simples algazarra,
Se cumprir o meu dever.Que me escapam do orgulho...
Agradeço, meu Deus,

Existem privilégios que desejo, Quando me dizes “não” com teu amor,
Reclamando-te o “sim”, E sempre que te rogue o que não deva,
Que, se me florescem na existência, Não me atendas, Senhor!...
Seriam desvantagens contra mim.

Maria Dolores

Colaboração:  Prof.ª  
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

AGRADEÇO, SENHOR 

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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A BAGAGEM
xiste um personagem de desenhos Bem, agora que você tirou tudo da sua 
animados infantis que tem um certo mala, deve arrumar toda a bagagem.
toque de mistério e magia. Pense bem o que vai colocar lá dentro de E

novo. Isso é com você.Seu nome é Gato Félix. A todo lugar que 
E depois de toda a bagagem pronta, o vá, ele leva a sua maleta. É uma maleta 

caminho recomeçado, lembre de repetir a especial, pequena. E, contudo, tudo o que ele 
arrumação vez ou outra.deseja, tira da dita maleta.

É que o caminho é longo, até chegar ao Se for hora do lanche, ele encontra 
final da jornada e você terá que carregar a frutas, sanduíches e sucos. Se necessita fazer 
mala, o tempo todo.um conserto, as ferramentas lá estão. Sempre 

E quando chegar do outro lado, é bom as certas e precisas.
que em sua bagagem tenha o máximo de Se chove de repente, basta abrir a maleta 
coisas positivas, como boas obras, amizades, para encontrar capa de chuva, guarda-chuva, 
carinho, amor.botas. E assim com qualquer situação.

Porque isso tudo não pesa na sua Cada um de nós também possui uma 
bagagem, enquanto na Terra. Mas quando for pequena mala de mão, em sua vida. Mais ou 
colocada na balança da justiça, para além da menos parecida com a do interessante 
existência física, pesará e muito, positiva-personagem infantil.
mente.Quando a vida começa, temos em mãos 

*   *   *a pequena mala. À medida que os anos 
A vida é uma grande viagem. Durante passam, a bagagem, dentro dela, vai 

um tempo, se excursiona pelas paisagens aumentando.
terrenas.É que vamos colocando tudo o que 

É um período para estudar, trabalhar, recolhemos pelo caminho.
progredir.Algumas coisas muito importantes. 

Um dia, se retorna para a estação Outras, nem tanto. Muitas, dispensáveis.
espiritual. É o momento de contar as Chega um momento em que a bagagem 
conquistas e as perdas. Os erros e os acertos.começa a ficar insuportável de ser carregada. 

Que nossa bagagem, nesse dia, possa Pesa demais.
estar repleta de virtudes, bem praticado, Nesse momento, o melhor mesmo é 
afetos conquistados para nossa própria e aliviar o peso, esvaziar a mala.
grande felicidade.Você examina o conteúdo e vai pondo 

para fora.
Redação do Momento Espírita, com Amor, amizade. Curioso, não pesam 

base em artigo de autoria nada.
ignorada.Depois você tira a raiva. Como ela pesa! 

Na sequência, você tira a incompreensão, o 
Colaboração: Luciana medo, o pessimismo.

Beatriz Arioli TrombiniNesse momento, você encontra o 
desânimo. Ele é tão grande que, ao tentar tirá-
lo, ele é que quase o puxa para dentro da 
mala.

Por fim, você encontra um sorriso. Bem 
lá no fundo, quase sufocado.

Pula para fora outro sorriso. E mais 
outro. Aí você encontra a felicidade.

Mas ainda tem mais coisas dentro da 
mala. Você remexe e encontra a tristeza. É 
bom jogá-la fora.

Depois, você procura a paciência dentro 
da mala. Vai precisar bastante dela.

E também procura a força, a esperança, a 
coragem, o entusiasmo, equilíbrio, responsa-
bilidade, tolerância e o bom e velho humor.

A preocupação que você encontrar, 
deixe de lado. Depois você pensa o que fazer 
com ela.

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

POESIA
NÃO PERCA 

OPORTUNIDADES
I

Para se fazer o bem!
Toda hora é hora.

Um gesto de alegrias,
Pode contaminar alguém,

Que estejas curtindo tristezas
Bem diante dos nossos olhos.

II
Até na maneira de cumprimentar,

Se tivermos a alegria de viver,
Estampada em nossas faces,

Poderá trocar feições melancólicas,
Por um  ar de profundas esperanças!

III
Para isso é preciso que tenhamos.

A monitoração de JESUS,
Nas entranhas do nosso ser,

Nos imunizando de todo mal
E isso só será possível

Com o nosso comprometimento total,
Na legenda do bem viver!

José Bastos

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA



pregadores ardentes, se não descerrares o Com tais palavras Emmanuel esclarece e s pessoas ouvem o Evangelho de 
coração pra que o teu sentimento mergulhe alerta sobre a importância de lermos ou Jesus em diversos templos, através 
na claridade bendita daquela. ouvirmos as lições de orientação para a dos seus representantes: padres, A

Vida ,  que  Jesus  nos  oferece ,  e  pastores e leigos. Inúmeros seguidores do Evangelho se 
reflexionarmos sobre elas.queixam da incapacidade de retenção dos Alguns encontram apenas o formalismo 

ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos Se, como diz ele, desatarmos o ferrolho religioso com seus dogmas, normas e 
à frente das novas revelações, e isto porque da janela de nossa alma a fim de que a luz determinações; outros têm o admirável 
não dispensam maior trato à lição ouvida, divina penetre a câmara escura do nosso encontro com a religiosidade, que é o estado 
demorando-se longo tempo na província da egoísmo e do nosso orgulho a sublime de viver intimamente os princípios do amor, 
distração e da leviandade. claridade mostrar-nos-á uma nova vida. A da justiça e da verdade.

vida do amor, do equilíbrio e do bem-estar Quando a câmara permanece sombria, N o s  E v a n g e l h o s  e n c o n t r a m o s  
que poderemos, gradativamente usufruir e, somos nós que desatamos o ferrolho à magníficas  lições  de Jesus.
dentro do possível, levarmos ao nosso janela para que o sol nos visite.E nessa situação, apreciando o  discípulo próximo.Dediquemos algum esforço à graça da do Mestre Excelso – Paulo de Tarso -, assim 

Então entenderemos o apóstolo Paulo: lição e a lição nos responderá com as suas se manifesta Emmanuel: (1)
“Considera o que te digo, porque, então, o graças.“Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo”!O apóstolo dos gentios é claro na Senhor te dará entendimento em tudo.” – 

observação.:Paulo (II Timóteo, 2:7.)
Bibliografia: Fonte Viva, “Considera o que te digo, porque, então, Ante a exposição da verdade, não te 

Emmanuel/F.C.Xavier. – Ed. o Senhor te dará entendimento em tudo.”esquives à meditação sobre as luzes que 
FEB – 20ª Ed.recebes. Considerar significa examinar, atender, 

refletir e apreciar.Quem fita o céu, de relance, sem 
Aylton Paiva contemplá-lo, não enxerga as estrelas; e Estejamos, pois, convencidos de que, 

quem ouve uma sinfonia sem abri-lhe a prestando atenção aos apontamentos do paiva.aylton@terra. 
acústica da alma, não lhe percebe as notas Código da Vida Eterna, o Senhor, em com.br
divinas. retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á 

entendimento em tudo.”Debalde escutarás a palavra inspirada de 
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 13/08 - Grace Queli Santos Oliveira

DIA 20/08 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 27/08 - Som & Imagem

DIA 03/09 - Reinaldo Trombini Junior

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

TER O NECESSÁRIO ENTENDIMENTO

ábado, dia 28 de julho as crianças da De filmes, teatros a gincanas com 
Evangelização do C. E. ‘‘Fé, Amor e perguntas, momentos de descontração SJustiça’’ tiveram uma manhã utilizando os microcomputadores doados 

diferente. pelo Edgar.
O confrade Edgar, sua esposa D. Carmen, Que os evangelizadores, nossas crianças 

sua filha Juliana e a amiga Sandra deram e jovens continuem a receber as luzes 
um sabor especial ao pessoal. emanadas pelos espíritos da alta escol.

Relembrando tempos passados, eles 
fizeram uma deliciosa macarronada.

Todos se deliciaram com o cardápio, que 
além do macarrão com cenoura, contou 
com tomate, queijo ralado, bife, batata frita 
e refrigerante, um almoço feito com muito 
amor.

A cada sábado é realizado uma atividade 
diferente para entretê-los.

ESTÃO SERVIDOS e nos propomos a edificar o futuro com o 
Cristo de Deus é necessário auxiliar a Scriança.

Se desejamos solucionar os problemas do 
mundo, de maneira definitiva, é indispensável 
ajudar a criança.

Se buscamos sustentar a dignidade humana, 
abolindo a perturbação e imunizando o povo 
contra as calamidades da delinqüência, é preciso 
proteger a criança.

Se anelamos a construção da Era Nova, na 
qual as criaturas entrelacem as mãos na 
verdadeira fraternidade, em bases de serviço e 
sublimação espiritual, é imprescindível socorrer 
a criança.

Entretanto convenhamos que os grandes 
malfeitores da Terra, os fazedores de guerras e 
os verdugos das nações, via de regra foram 
crianças primorosamente resguardadas contra 
quaisquer provações na infância. E ainda hoje os 
jovens transviados habitualmente procedem de 
climas domésticos em que a abastança material 
não lhes proporcionou ensejo a qualquer 
disciplina, pelo conforto excessivo. Urge, pois, 
não só amparar a criança, mas educar a criança e 
induzi-la ao esforço de construção do Mundo 
Melhor.

Batuira (Médium: Francisco Cândido 
Xavier)

AMPARO À CRIANÇA
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