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 cada dia venho observando a Centros da nossa região. Contamos interessa também por conhecimento. Não 
quantidade de palestras espíritas também com uma amiga, Grace Queli,  que que esta coluna possa trazer algo além dos 
que pipocam no Youtube. Os mais há pouco tempo vem se aventurando nessas livros e mensagens, muito pelo contrário.A
diversos conteúdos proferidos por  paragens e demonstrando sua enorme Mas se você está ávido pelo entendimen-

palestrantes totalmente desconhecidos até capacidade em transmitir os ensinamentos to mais profundo dos ensinos do Mestre 
os nomes mais aclamados de ontem e de da doutrina. Jesus e as bases instituídas por Allan 
hoje. E como muitos sabem, há mais de quinze kardec, claro que os livros serão um porto 

Após um consenso dos diretores de nossa anos, venho estudando para que a cada seguro para sua sede de saber. Entretanto 
Casa, optamos que uma vez por mês, explanação, possa levar o que de melhor posso garantir que aprendi tanto ou quanto 
sempre na última Segunda-feira exibir um absorvo dessa maravilhosa filosofia. nas palestras que assisti até hoje, com uns 
vídeo elucidando algum tema da doutrina. Sabemos que muitos Centros Espíritas pontos favoráveis, que quando frequenta-

Do programa Transição a palestrantes vizinhos não possuem um único palestrante mos as preleções, além do calor humano 
como Jerônimo Mendonça e Anete e semanalmente têm que ‘‘importar’’ emanado nas seções, ainda 
Guimarães, muitos já foram exibidos em preletores de outras localidades. podemos esclarecer alguma 
nosso aconchegante Centro. É do nosso conhecimento que todos os dúvida sobre o tema.

São momentos de total aprendizado tanto trabalhos que são realizados numa Casa de 
para os frequentadores, como para os Oração, quando feitos no intuito de auxiliar Beijos no coração!
palestrantes que acrescentam um pouco o próximo, tem o respaldo dos protetores da 

            Inibmortmais de informação no seu curriculum. alta escol.
 O C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ ao qual Posso dizer que nossa cidade é abençoa-

hoje estou presidindo, possui quatro da por contar com amplos trabalhos na 
palestrantes, dentre eles nomes como a ceara de luz.
prof.ª Leudimila Rodrigues e Edgar Feres Se o amigo leitor continua me acompa-
Filho,requisitados constantemente pelos nhando até esse parágrafo é porque se 

APRENDENDO PARA CRESCER

Se você atravessa momentos difíceis, E porque ama quer o melhor para elas.
 não procure alívio para suas dores nas E por que não quer o melhor para você?

avenidas largas do vício. Exatamente no momento em que você 
Seus problemas não se resolverão por mais precisa de apoio vai se afundar em 

conta de alguns momentos de anestesia comportamentos nocivos?
viciosa. Por que não tem o mesmo amor por 

Depois da ressaca, será fácil perceber você?
que as dificuldades não se alteraram e você Milhares de espíritos derrotados pelo 
estará mais debilitado, física e espiritual- vício estão chegando ao outro lado da vida 
mente, para solucioná-las. em condições lamentáveis, pois o vício 

No mais das vezes, os vícios nos afun- encurtou o tempo de permanência deles na 
dam em tormentos ainda maiores, pois, experiência física.
além de prejudicarem nosso corpo, nos Ainda por cima amargam a sensação de 
impelem a agir de maneira diversa daquela não terem sido suficientemente fortes nos 
que agiríamos se estivéssemos lúcidos. momentos em que passaram por dificulda-

E, convenhamos, nessas horas sempre des aqui no plano terreno.
acabamos fazendo coisas que não gostaría- Preferiram buscar refúgio naquilo que 
mos OU não deveríamos fazer. os deixaram mais fragilizados. Que parado-

Você é o único responsável por sua vida. xo!
Não a desperdice entregando-se a con- Se você precisa de ajuda, busque algo 

dutas infelizes que mais tarde lhe renderão que realmente possa ajudá-lo.
novos sofrimentos a si e aos familiares. O apoio espiritual, no templo de sua fé, 

Se você atravessa uma fase difícil, bus- também uma valiosa conduta de reequilí-
que ajuda eficiente, não queira bancar o brio.
super-homem e resolver tudo sozinho. A oração acalma, o Evangelho encoraja 

Não receie desabafar com um amigo ou, e a prática da caridade se mostra relevante 
se preciso, socorrer-se com um profissional terapia espiritual para nossos desequilíbri-
especializado. os.

Se um familiar querido seu estivesse Haveremos de marchar rumo à vitória 
doente, você não o levaria ao médico? quando estivermos livres dos vícios de 

Se seu filho estivesse com algum pro- qualquer natureza.
blema financeiro, você o mandaria embria-

José Carlos De Luccagar-se?
Se sua mãe estivesse triste pela morte do (Obra: Atitudes para 

marido, você recomendaria a ela que gas- vencer)
tasse todo o dinheiro no bingo? Logica-
mente, não.

Você não faria nada disso porque ama 
essas pessoas.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

O MELHOR POR VOCÊ 



tualmente com as mudanças de 
energia do planeta as alterações na 
vida dos seres passa a ser mais A
rápida e a cobrança cármica 

presente em todas as situações do cotidia-
no. O remédio amargo é o que cura, diz o 
ditado popular, então o caminho é procurar 
o conhecimento para entender, saber como 
agir e sobretudo dar o suporte familiar. 

De nada valerá enumerar os fatos e 
falhas daquele que esta passando pela 
situação de testes; a importância de estar 
presente dando assistência é fundamental 
para que o plano espiritual possa agir 
fazendo o encarnado analisar sua atual 
situação como consequência dos seus 
próprios atos.  A revolta muito comum 
nesta fase acaba criando resistência ao 
tratamento, enfraquecendo a resistência 
orgânica, criando complicações que 
poderão vir a ser generalizadas. 

Existem hoje técnicas que podem ser 
utilizadas para beneficiar o enfermo dando-
lhe conforto, paz interior e aceitação para o 
que vive. Entretanto, não devemos ficar 
lamentando ou questionando o porque da 
situação, e sim procurar uma ligação 
espiritual buscando entender como se deve 
proceder nesta situação. 

Na presença do doente, a postura deverá 
ser otimista, alegre e não muito demorada, 
porque muitas vezes, é sem a presença de 
pessoas que o plano espiritual atua, 
beneficiando ou preparando o encarnado 
para a sua nova etapa de vida.  

A partida de um ente querido faz parte na 
vida de todos e deve ser encarada sem o 
apego egoísta que todos ainda possuem, e 
pedir o que for determinado pelo Criador 
que se realize da melhor forma, amparando 
o que parte e fortalecendo os que ficam, 
para continuarem a sua jornada. 

Os vínculos familiares e afetivos 
permanecem na lembrança, mas sem o 
desespero e incorformação pela partida e de 
lágrimas, que somente irão refletir e afetar 
àquele que agora passa por adaptações e 
tratamentos.

Procurem fortalecer-se com as virtudes e 
os exemplos deixados e irão sentir-se 
melhores.

A paz lhes deixo,

Robson

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

erto dia, um homem revoltado criou em transferir ao enfermei-
um poderoso e longo pensamento de ro que a socorria a vibra-
ódio, colocou-o numa carta rude e ção amaldiçoada. Crivou-C
malcriada e mandou-o para o chefe se de xingamentos e esbo-

da oficina de que fora despedido. feteou-lhe o rosto.
O pensamento foi vazado em forma de O rapaz muito prestati-

ameaças cruéis. vo, de calmo que era, con-
verteu-se em fera verdadeira. Revidou os E quando o diretor do serviço deu as 
golpes recebidos com observações ásperas frases ingratas que o expressava, acolheu-
e saiu, alucinado, para a residência, onde a o, desprevenidamente, no próprio coração, 
velha e devotada mãezinha o esperava para e tornou-se furioso sem saber porque. 
a refeição da tarde. Chegou e descarregou Encontrou, quase de imediato, o subchefe 
sobre ela toda a ira de que era portador.da oficina e, a pretexto de enxergar uma 

pequena peça quebrada, desfechou sobre - Estou farto! - bradou a senhora - é cul-
ele a bomba mental que trazia consigo. pada dos aborrecimentos que me perse-

guem! Não suporto mais esta vida infeliz! Foi a vez do subchefe tornar-se neurastê-
Fuja de minha frente ! ...nico, sem dar o motivo. Abrigou a projeção 

maléfica no sentimento, permaneceu amua- Pronunciou terríveis. Blasfemou. Gri-
do várias horas e, no instante do almoço, ao tou, colérico, qual louco.
invés de alimentar-se, descarregou na espo- A velhinha, porém, longe de agastar-se, 
sa o perigoso dardo intangível. tomou-lhe as mãos e disse-lhe com natura-

Tão-só por ver um sapato imperfeita- lidade e brandura:
mente engraxado, proferiu dezenas de - Venha cá, meu filho! Você está cansado 
palavras feias; sentiu-se aliviado e a mulher e doente! Sei a extensão de seus sacrifícios 
passou a asilar no peito a odienta vibração, por mim e reconheço que tem razão para 
em forma de cólera inexplicável. Repenti- lamentar-se. No entanto, tenhamos bom 
namente transtornada pelo raio que a feria- ânimo! Lembremo-nos de Jesus! ... Tudo 
ra e que, até ali, ninguém soubera remover, passa na Terra. Não nos esqueçamos do 
encaminhou-se para a empregada que se amor que o Mestre nos regou...
incumbia do serviço de calçados e desaba- Abraçou-o, comovida, e afagou-lhe os 
fou. cabelos!

Com palavras indesejáveis inoculou-lhe O filho demorou-se a contemplar-lhe os 
no coração o estilete invisível. olhos serenos e reconheceu que havia no 

Agora, era uma pobre menina quem carinho materno tanto perdão e tanto enten-
detinha o tóxico mental. Não podendo dimento que começou a chorar, pedindo-
despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance lhe desculpas.
de suas mãos, em vista do enorme débito Houve então entre os dois uma explosão 
em dinheiro que seria compelida a aceitar, de íntimas alegrias. Jantaram felizes e ora-
acercou-se de velho cão, dorminhoco e ram em sinal de reconhecimento a Deus.
paciente, e transferiu-lhe o veneno impon- A projeção destrutiva do ódio morrera, 
derável, num pontapé de largas proporções. afinal, ali, dentro do lar humilde, diante da 

O animal ganiu e disparou, tocado pela força infalível e sublime do amor.
energia mortífera, e, para livrar-se desta, 
mordeu a primeira pessoa que encontrou na Neio Lúcio
via pública.

Era senhora de um proprietário vizinho (Pisc. Chico Xavier)
que, ferida na coxa, se enfureceu instanta-
neamente, possuída pela força maléfica. 
Em gritaria desesperada, foi conduzida a 
certa farmácia; entretanto, deu-se pressa 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ A ARMA INFALÍVEL

SITUAÇÕES ADVERSAS

 Coragem!
Por duro e ingrime o caminho...
... Não tema.
Caminha e fortalece-te.
Rasga as trevas com tua luz.
Sê bravo e persistente.
Contorna a aspereza e a angustia.
Com paciência, vence a dor.
Na fé, transforma o dia.
Confia, serenamente, no 
melhor.
A hora é tua para que 
deixes a marca de tua alma 
na eternidade!

Diogo Caceres

TRANSFORMA O DIA

CICLO DE PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO 
AOS 214 ANOS DE NASCIMENTO (03/10/1804 

- LYON - FRANÇA) DE HIPPOLYTE LÉON 
DENIZARD RIVAIL (ALLAN KARDEC)

Tema das Palestras: Cap. XV do Evangelho 
Segundo o Espiritismo "Fora da Caridade Não Há 
Salvação".

Primeiras Palestras
03/10 - Quarta Feira - 20h - Associação Espírita Joana D'Arc 
(Lins) - Palestrante: Profa. Maria Aparecida de Oliveira Golmia
04/10/2018 - Quinta Feira - 20h - Centro Espírita Irmã Terezinha 
(Lins) Palestrante: Edgar Feres Filho
08/10/2018 - Segunda Feira - 20h - Centro Espírita Irmãos 
Aprendizes - CEIA (Lins) - Palestrante: Marco Antonio Arruda

Informações completas na próxima edição



Página 03                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                09/2018

NOSSOS ANJOS DE GUARDA 
uando se mencionam os anjos de se afastam, em respeito à nossa liberdade.
guarda, quase sempre nos surgem à Retornam quando lhes rogamos a Qmente imagens de seres celestes, presença, sempre atentos aos nossos 
com asas brancas e uma auréola comportamentos.

luminosa a envolvê-los. Esse assunto é tão cativante que deveria 
Foi assim que, através dos tempos, nós converter os mais incrédulos, por seu 

mesmos os idealizamos. E os artistas, encanto e por sua doçura.
pintores, escultores dessa forma os Pensar que temos sempre ao nosso lado, 
consagraram, perpetuando essa nossa seres que nos são superiores, que estão ali 
concepção. para aconselhar, sustentar, ajudar a escalar 

No entanto, nossos anjos de guarda, que a montanha escarpada do bem.
nos protegem e guardam, são apenas almas Saber que são amigos mais firmes e 
mais evoluídas do que nós. mais devotados que as mais íntimas 

Diga-se, bem mais evoluídas. Nem ligações que possamos ter na Terra é uma 
poderia ser diferente pois que sua missão é ideia bastante consoladora.
velar por seus protegidos. Esses seres ali estão por ordem de Deus, 

Eles nos acompanham desde o nasci- que os colocou ao nosso lado.
mento até a morte física, podendo continu- Onde quer que estejamos, nosso anjo 
ar conosco por mais tempo. guardião estará conosco: nos cárceres, nos 

Têm a missão de nos encaminhar, de hospitais, nos lugares dos vícios, na 
forma positiva, em nossas vidas, desde que solidão.
lhes sejamos dóceis aos bons conselhos. Nada nos separa desse amigo que não 

Eles agem, normalmente, como os pais podemos ver, mas do qual recebemos os 
para com os filhos. Guiam para o bom mais doces impulsos e os mais sábios 
caminho, auxiliam com seus conselhos, conselhos.
consolam nas aflições e nos sustentam a Infelizmente, muitos de nós desconhe-
coragem frente às provas da vida. cemos essa verdade que nos ajudaria nos 

Esses amigos espirituais são muito momentos de crise e nos salvaria de muitas 
importantes para nós, embora nem sempre situações difíceis.
lhes saibamos agradecer pelo tanto que nos Ideal seria que mantivéssemos ligações 
ajudam. com eles, essa terna intimidade que reina 

No entanto, é importante termos ciência entre os melhores amigos!
de que, por mais nos auxiliem, não são eles E que não tentássemos lhes ocultar 
que determinam o rumo de nossas existên- nada, pois eles são os olhos de Deus e não 
cias. os podemos enganar!

Somos todos portadores de livre- Consideremos o futuro. Procuremos 
arbítrio, a liberdade de pensar e agir. avançar nesta vida, e nossas provas serão 

Por isso, quando nossas escolhas são mais curtas, nossas existências mais 
negativas, opostas às suas sugestões, eles felizes.

Armemo-nos de coragem! Não estamos 
sós. Esses bons amigos, que somente 
desejam que sejamos felizes, têm os olhos 
postos em nós.

Busquemos lhes ouvir os conselhos. 
Atendamos às suas sugestões.

Pensemos nisso.

Redação do Momento Espírita, com 
base nas questões 491 e 
495 de  O l ivro  dos  
Espíritos, de Allan Kardec, 
ed. FEB.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

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 Colaborar

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
O COVEIRO

I
o t a :  F i z  e s sa  poes i a  em 
homenagem a profissão de Ncoveiros, por se tratar de uma 

profissão de extrema necessidade e pouco 
reconhecida e valorizada. pelas pessoas. 
Portanto esses trabalhadores merecem 
nosso respeito e nossas considerações.

I
Esse é um assunto sério,

Falar disso ninguém toparia,
Trabalhar num cemitério,
Quase ninguém iguaria.

II
Mas nunca os deixaríamos de lado,
De valorizar vossos labores irmãos 

queridos,
E aqui fazemos nossa homenagem 

também!
Pois vocês é quem deixam nos túmulos 

escondidos,
As vestes físicas das almas que foram 

pro além!

III
Pois se as roupas escondem as nuances 

do nosso corpo,
O nosso corpo físico esconde as nuances 

da nossa alma,
E quando a vida do corpo se esvai.
A alma ali, então vivente, dele, sai!

IV
Portanto Irmãos coveiros,

Dinheiro nenhum pagará,o fruto dos 
vossos labores.

Mas tenham a certeza disso,
Que lá dos céus há muitas almas ,

Louvando a Deus pelos vossos serviços.

Extraída do Livro: Profissões em Versos, 
em curso registrando os direitos autorais.
Grato por lê-la. Abraços!

José Bastos

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 



“Se perdoardes aos homens as falta que carro, o ‘‘casal de pombinhos” passou recebe.
cometeram contra vós, também vosso Pai diante de mim: ela parecendo uma loba Quem dá compreensão, recebe o amor.
celestial vos perdoará os pecados. – mas, se acuada e ele um leão enraivecido. Quem dá entendimento, recebe a  paz!
não perdoardes aos homens quando vos Expressões faciais duras e cenho contraído.

Bibliografia: (1) O Novo Testamentotenham ofendido, vosso Pai celestial Alguma palavra ou frase havia quebrado 
(2) O Evangelho Segundo também não vos perdoará os pecados.’’ ( S. a harmonia e o clima amoroso entre os dois.

o Espiritismo, Allan Kardec, Mateus, 6:15.) (1) Não conseguiram prosseguir no diálogo 
Ed. FEB, cap. X, item 4, § 3º. para encontrar o ponto de equilíbrio.

stava eu na fila, para pagamento, no Um havia ficado magoado e ressentido, Aylton Paiva Ecaixa de um supermercado. ou, possivelmente, os dois. paiva.aylton@terra. À minha frente um casalzinho trocava Não houve, pelo menos no momento, o com.brafagos, carícias e beijinhos. Conversavam e diálogo do entendimento; a compreensão 
sorriam muito. A expressão de alegria e da falha ocorrida e o perdão do ofendido.
euforia. O clima de paz, repentinamente, 

Enquanto ali aguardava, olhava de um transformou-se em tempestade emocional 
lado para o outro tentando fazer algo para e, também, espiritual.
que o tempo passasse mais rápido. No Então o relacionamento azedou.
entanto, como estávamos muito próximos, Nessas situações é sempre recomendável 
a fila era grande, pois naquele dia muitas ouvir o ensinamento de Jesus:‘‘Se 
pessoas haviam decidido ir às compras, não perdoardes aos homens as faltas que 
podia deixar e ouvir  algumas frases do cometerem contra vós, também vosso Pai 
casal de  ‘‘pombinhos”. celestial vos perdoará os pecados.”. E,  

Subitamente, as palavras suaves e cheias Allan Kardec comenta: ‘‘Em toda 
de ternura foram se modificando e contenda, aquele que se mostra mais 
começaram a se transformar em expressões concil iador,  que demonstra mais 
carregadas de irritação, mudando a desinteresse, caridade e verdadeira 
modulação da voz. grandeza d'alma granjeará sempre a 

Ela à frente dele, virou-lhe as costas. simpatia das pessoa imparciais.” (2)
Não mais conversaram. Durante os É claro que esse perdão divino vem 

minutos em que ainda ficamos na fila, através das leis de sabedoria e amor, 
emudeceram. permitindo à pessoa voltar ao clima de paz 

Pagaram a conta e saíram. interior e de harmonia com o próximo.
Paguei a minha e também sai. De se lembrar, pois, que é dando que se 
Por coincidência, quando me dirigia ao 
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 10/09 - Edgar Feres Filho

DIA 17/09 - Grace Queli Santos Oliveira

DIA 24/09 - Som & Imagem

DIA 01/10 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste

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

*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

PERDÃO

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

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

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

PROBLEMA 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

Democracia é quando eu mando em 
você, ditadura é quando você manda em 
mim. (Millor Fernandes)

Buscando o bem de nossos semelhan-
tes, encontramos o nosso.

Não conte seus sonhos para as pessoas, 
porque elas podem roubá-los; conte-os 
para Deus, porque Ele pode realizá-los.

O homem é mortal por seus temores e 
imortal por seus desejos. (Pitágoras)

Observa-te a ti mesmo como o faria teu 
pior inimigo, assim tornar-te-ás teu 
melhor amigo.

O que foi duro de sofrer é doce de 
recordar. (Provérbio italiano)

Inveja é conseqüência da incapacida-
de.

Toda a arte de ensinar é apenas a arte de 
acordar a curiosidade natural nas mentes 
jovens, com o propósito de serem 
satisfeitas mais tarde. (Anatole France)

(Fonte: http://www.caminhosluz.com.br/ 
mensagens.asp)

FRASES PARA REFLETIR

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

Quatro Mãos
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