
 Doutrina Espírita diz-nos que o Alguns desses pedaços se chamam: ano, O nosso dia tem nos propiciados a compre-
espírito é criado por Deus como um meses, semanas, dias, horas, minutos e segun- ensão e  enriquecimento das nossas emoções?
ser simples e ignorante. dos. As nossas semanas têm sido cotas de A

Então, o nosso aproveitamento do tempo tempo que  nos permite compreender e educar Simples porque a sua personalidade ainda 
deve começar  pelos segundos e avançar pelos os nossos sentimentos?não é complexa, como, por exemplo, compa-
dias e...milênios. Os nossos meses têm sido oportunidades rando a personalidade de uma criança recém-

O foco da perfeição ainda está muito longe no tempo para melhor compreendermos a nascida e a personalidade de um adulto.
da nossa concepção e entendimento, mas vida em nós e ao nosso derredor?Também no seu início é um ser ignorante 
poderemos, de forma inteligente, começar a Os nossos anos têm sido tesouros de tempo porque a vivência e as experiências da vida 
avançar naquela direção através dos segun- acumulando práticas existenciais que têm  ainda não lhe conferiram  conhecimentos na 
dos, minutos, horas e outras formas de medir- nos enriquecido em nossa forma de seres áreas intelectual, emocional e sentimental.
mos o tempo. eternos e imortais?De se dizer, ainda, que os aspectos: filosó-

Vale pensar... O Novo Ano traz-nos essas  reflexões e... fico e religioso do Espiritismo esclarecem que 
O que estamos fazendo do tempo que desafios.todos os espíritos, embora criados simples e 

dispomos para ampliar a capacidade de ser-ignorantes, deverão alcançar a perfeição que o Queremos construir a felicidade autêntica?
mos felizes?ser humano é susceptível de atingir, com o  Saibamos inteligente, emocional e sentimen-

desenvolvimento das potencialidades da sua Os nossos segundos têm sido terrenos para talmente aproveitar o Tempo 
personalidade – o que lhe possibilitará  viver a plantarmos o bem para nós e para o nosso na sua dimensão infinita, 
plena Felicidade. próximo? começando por um segundo!

Todavia, entre os dois pontos: simplicida- Os nossos minutos têm sido aproveitados 
de e ignorância e o completo desenvolvimen- para vivermos melhor, de forma mais consci-
to do ser, há uma longa caminhada chamada ente e harmônica?
evolução, que se processa em uma dimensão As nossas horas têm sido consideradas 
que se chama tempo. patrimônio para ampliarmos o nosso saber e 

Na convenção humana, o tempo divide-se. melhorarmos o nosso viver?

Aylton Paiva 
paiva.aylton@terra. 
com.br
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o dia 15/12 realizamos o já pequenos assim, se reuniram para embalar 
tradicional Natal do Grupo de  os presentes que seriam distribuídos no dia 
Evangelização ‘‘Amigos de Jesus’’ seguinte.N
do C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’. ‘‘Amparados’’, além da espiritualidade, 

Como sempre a festa só pode ser também por um enorme ventilador, aonde o 
realizada em decorrência de doações feitas pequeno cachorrinho se posicionou 
pelos frequentadores da Casa e amigos procurando um refresco (vide foto) os 
anônimos. bravos trabalhadores capricharam para que 

Na sexta-feira que antecedeu ao dia 15, a festa se tornasse inesquecível.
sob uma forte onda de calor, os colaborado- Regados a refrigerante e salgadinho a Filho.
res que se dedicam o ano todo em levar a meninada também se empanturrou com um Cada criança ganhou um pacotinho 
Boa Nova aos pequenos e aos nem tão delicioso bolo feito pelo prof. Edgar Ferez contendo material escolar e alguns com 

brinquedos.
Todos saíram felizes e satisfeitos, pois 

muitos deles iriam passar o Natal em 
branco sem receber nenhuma lembranci-
nha.

Só temos a agradecer a todos que se 
doaram, seja de corpo presente ou com a 
ajuda de custo.

Muito Obrigado!

Aproveitando o espaço para reiterar os 
votos de um Feliz 2019 ao amigo leitor.

Que o Nosso Pai Celestial, na sua imensa 
misericórdia possa nos conceder um ano de 
merecidas realizações, que possamos 
crescer moral e intelectualmente e continu-
ar a fazer parte da transformação do nosso 
planeta de provas e expiação em um lar de 
regeneração.

Que o nosso ‘‘facho de luz’’ possa 
continuar tocando os nossos corações e 
trazendo a luz que precisa-
mos para crescer.

Beijos no coração!

            Inibmort

UM NATAL RECHEADO DE AMOR

APROVEITEMOS O TEMPO

Você está segurando uma xícara de café vida fica difícil, o que derrama? Alegria, 
quando alguém chega e encosta ou balança gratidão, paz e humildade? Ou fúria, “
seu braço, fazendo com que derrame o café amargura, palavras e ações duras? Você 

por todo lado. escolhe! 
Por que você derramou o café? Hoje vamos nos esforçar para encher 

nossas xícaras com gratidão, perdão, alegria, “Bem, porque alguém encostou em mim, é 
palavras positivas para nós e aos outros, claro!” Resposta errada.                                                
bondade, gentileza e amor.” Você derramou o café porque o café estava 

na xícara. Se dentro houvesse chá, você teria 
derramado chá. O que quer que esteja dentro (Autor desconhecido)  
da xícara é o que será derramado.              

Portanto, quando a vida chega e balança O que há dentro de sua 
você (algo que com certeza irá acontecer), xícara?
seja o que for que esteja dentro de você irá 
sair. É fácil fingir até que você seja 
chacoalhado.  

Então temos de perguntar a nós mesmos… 
o que há dentro da minha xícara? Quando a 

Colaboração:  Prof. ª  
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

A IMPORTÂNCIA DA REFORMA ÍNTIMA 



assim como no inverno as folhas sem 
viço caem como renovação, o ser 
humano também quando não agrega A
mais nada em todos os sentidos da 

vida, retorna ao plano espiritual para 
reciclagem, aprendizado e evolução. 

Não podemos descartar nenhuma 
possibilidade antes de tomar alguma atitude 
ou decisão no qual poderemos lamentar 
depois, considerando que passos lentos às 
vezes nos levarão além dos nossos objetivos 
idealizados. Muitas vezes, o orgulho ferido, a 
mágoa e a tristeza, nos levam a vislumbrar 
uma vida melhor com afeto, carinho e 
realizações de sonhos até então inatingíveis. 
A ilusão trás o foco e a determinação para a 
busca incessante, mas na maioria das vezes, a 
decepção nos trás à realidade mostrando que 
as aparências trazem enganos e nos colocam 
em situações pelo qual não idealizamos nem 
pensamos ter de passar.  

Mas cada passo dado ou decisão tomada 
nos levam ao aprendizado saudável, 
lembrando que é o remédio amargo que nos 
trás a cura da alma.

Benditas são as situações difíceis que nos 
trazem o despertar para a realidade, enfren-
tando frente a frente quem somos, o que 
queremos para nós e a busca da real felicida-
de nos trará a certeza do caminho a ser 
seguido, com equilíbrio, amor e dedicação.

Não desprezemos nunca as experiências 
vividas, mesmo que nos recordem mágoas e 
tristezas, é no dia a dia que aprenderemos a 
sermos fortes e as lembranças do passado, 
apesar de tudo, nos trará boas recordações.

Nossa história não seria completa, se não 
tivéssemos o ontem, o hoje e a possibilidade 
do amanhã.

Recordar tonifica a alma e amanhã 
estaremos preparados para enfrentarmos a 
dura realidade do outro lado, onde se 
descortinará os erros e acertos. Não existe o 
certo e errado, existem pontos divergentes de 
um mesmo tema.

Fiquem na paz, e que o amor sobreponha 
todos os nossos defeitos, na busca da melhora 
interior.   

Rybhran  

Mensagem recebida 
pe lo  médium Marco 
Aurélio Corbari (marco.-
corbari 271@gmail.com)

m tempos remotos, o Senhor vinha O Senhor retirou-se e o 
ao mundo frequentes vezes enten- aprendiz retomou a luta 
der-se com as criaturas. para conquistar o conheci-E

mento.Certa vez, encontrou um homem irado e 
Peregrinou através de mau, que outra coisa não fazia senão ator-

muitos livros, observou mentar os semelhantes. Perseguia, feria e 
demoradamente os qua-matava sem piedade. Quando esse espírito 
dros da vida e recebeu a palma da ciência.selvagem viu o Senhor, aproximou-se atraí-

do pela luz dEle, a chorar de arrependimen- Os anos correram apressados, quando o 
to. Cristo regressou e procurou-o, novamente.

O Cristo, bondoso, dirigiu-lhe a pala- Dessa vez, encontrou-o no leito, enfer-
vra: mo e sem forças.

– Meu filho, por que te entregaste assim Replicando ao Divino Amigo, expli-
à perversidade? Não temes a justiça do Pai? cou-se:
Não acreditas no Celeste Poder? A vida – Ai de mim, Senhor! Fui bom e recebi 
exige fraternidade e compreensão. injustiças, entesourei a ciência e minhas 

O malfeitor, que se mantinha prisionei- dificuldades cresceram de vulto. Aprendi a 
ro da ignorância, respondeu em lágrimas: amar e desejar em sã consciência, a ideali-

zar com o plano superior, mas vejo a ingra-– Senhor, de hoje em diante serei um ho-
tidão e a discórdia, a dureza e a indiferença mem bom.
com mais clareza. Sei aquilo que muita Alguns anos passaram e Jesus voltou ao 
gente ignora e, por isto mesmo, a vida tor-mesmo sítio. Lembrou-se do infeliz a quem 
nou-se-me um fardo insuportável...havia aconselhado e buscou-o. Depois de 

O Mestre, porém, sorriu e considerou:certa procura, foi achá-lo oculto numa 
choça, extremamente abatido. Interpelado – A tua preparação para a felicidade 
quanto à causa de tão lamentável transfor- ainda não se acha completa. Agora, é preci-
mação, o mísero respondeu: so ser forte. Acreditas que a árvore respeitá-

vel conseguiria viver e produzir, caso não – Ai de mim, Senhor! Depois que passei 
soubesse tolerar a tempestade? A firmeza a ser bom, ninguém me respeitou! Fiz-me 
interior, diante das experiências da vida, escárnio da rua... Tenho usado a compaixão 
conferir-te-á o equilíbrio indispensável. e a generosidade, segundo me ensinaste, 
Aprende a dizer adeus a tudo o que te preju-mas em troca recebo apenas o ridículo, a 
dica na caminhada em direção da luz divina pedrada e a dilaceração...
e distribuirás a bondade, sem preocupações O Mestre, porém, abençoou-o e falou.
de recompensa, guardando o conhecimento – O teu lucro na eternidade não será pe-
sem surpresas amargas. Sê inquebrantável queno com o sacrifício. Entretanto, não 
em tua fé e segue adiante!basta reter a bondade. É necessário saber 

O aprendiz reergueu-se e nunca mais distribuí-la. Para bem ajudar, é preciso 
experimentou a desarmonia, compreenden-discernir. Realmente é possível auxiliar a 
do, enfim, que a bondade, o conhecimento e todos. Contudo, se a muita gente devemos 
a fortaleza são a trilogia bendita da felicida-ternura fraterna, a numerosos companhei-
de e da paz.ros de jornada devemos esclarecimento 

enérgico. Estimularemos os bons a serem 
Neio Lúciomelhores e cooperaremos, a benefício dos 

maus, para que se retifiquem. Nunca obser- (Pisc. Chico Xavier)
vaste o pomicultor? Algumas árvores rece-
bem dele irrigação e adubo; outras, no 
entanto, sofrerão a poda, a fim de serem 
convenientemente amparadas.

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ A TRILOGIA BENDITA 

FOLHAS MORTAS

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

BALANCETE 2018
 nossa obrigação demonstrar sempre por toda a nossa região.
que possível, qual o destino dado às 

Obrigado!Édoações tanto esporadicamente, 
quanto as mensais destinadas ao nosso ‘‘O 
Farol’’.

Terminamos o ano de 2018 com um 
caixa de R$ 1.135,00 (um mil cento e trinta 
e cinco reais).

Essa reserva nos dá um certo conforto no 
caso de perdermos algum patrocinador 
fixo.

Hoje estamos com a quantidade exata de 
colaboradores mensais para quitar os 
serviços de impressão.

Gostaríamos de agradecer a todos que 
nos fizeram uma doação.

Que Deus ilumine-os fazendo com que 
esses valores nunca possa lhes fazer falta.

Lembrando que as 900 cópias que 
imprimimos mensalmente são distribuídas 

Mês Arrecadação Gasto 

Saldo 2017 890,00R$     

 

Janeiro 135,00R$     

 

160,00R$      

 

Fevereiro 110,00R$     

 

160,00R$      

 

Março 260,00R$     

 

160,00R$      

 

Abril 110,00R$     

 

160,00R$      

 

Maio 305,00R$     

 

160,00R$      

 

Junho 135,00R$     

 

160,00R$      

 

Julho 160,00R$     

 

160,00R$      

 

Agosto 160,00R$     

 

160,00R$      

 

Setembro 310,00R$     

 
160,00R$      

 

Outubro 160,00R$     
 

160,00R$      
 

Novembro 160,00R$     
 

160,00R$      
 

Dezembro 160,00R$     
 

160,00R$      
 

Saldo final 3.055,00R$   1.920,00R$    

Total 1.135,00        

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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MAIS UMA DAS CORES DA CARIADE
 caridade possui muitas cores. disse modestamente. Consegui a satisfação de fazer alguma 

Assegurei-lhe que, embora pudesse ter coisa por ele, sem que ele necessitasse fazer Semelhante a uma luz branca que 
perdido certa quantidade de cabelos, alguma coisa por mim como retribuição.passa por um prisma, ao passar A
mesmo assim continuava magnífica. Isso significa um sentimento que crescerá pela polarização da vida na Terra, ela se 

F i c o u  i m e n s a m e n t e  s a t i s f e i t o .  e ecoará na memória dele, mesmo muito decompõe numa infinidade de colorações 
Demoramo-nos numa pequena e agradável tempo depois de passado o incidente.belíssimas.
conversa, e a última coisa que ele me disse *   *   *Eis uma dessas cores.

Quantas formas de desenvolver o amor, Uma autoestima elevada é capaz de nos foi: “Muitas pessoas têm admirado meus 
de praticar a caridade...fazer ganhar o céu, mesmo estando ainda cabelos!”

Aposto que aquele rapaz saiu para Quando começarmos a perceber, a sentir sofrendo a gravidade da Terra.
o prazer intenso, a gratificação suprema de Certo escritor narra uma experiência almoçar andando à vontade. Aposto que, 
fazer os outros felizes, começaremos a singular que viveu numa agência dos quando foi para casa, à noite, contou tudo à 
perseguir ardentemente a caridade.correios: esposa. Aposto como se olhou no espelho e 

Começaremos a buscá-la incessantemen-Estava na fila, esperando para registrar disse: “É uma bela cabeleira!”
te, em suas mais diferentes cores e tons.uma carta. Certa vez, ao narrar este caso em público, 

Cada nova descoberta, cada nova cor da Observava o funcionário de registro ouvi de uma pessoa: “O que o senhor queria 
caridade vislumbrada, então será motivo de trabalhando, e o percebia fatigado com sua conseguir dele?”
festa, de celebração ao amor, e a Deus.atividade intensa: pesando envelopes, Ora, o que eu estava procurando conse-

entregando selos, dando troco, preenchen- guir dele!!!
(Redação do Momento Espírita, com Será que somos tão desprezivelmente do recibos...

base em trecho do cap. 6, do livro Como Assim, disse para mim mesmo: “Vou egoístas, que não podemos irradiar uma 
fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale tentar fazer este rapaz gostar de mim.” pequena felicidade e ensejar uma parcela de 
Carnegie, livro 2, ed. Obviamente, para conseguir, teria que apreciação sincera, sem procurar obter 
C o m p a n h i a  E d i t o r a  dizer alguma coisa bonita, não sobre mim, alguma coisa de outra pessoa como 
Nacional.)mas sobre ele. recompensa?

Perguntei-me novamente: “O que há O autor termina dizendo: Sim, eu queria 
Colaboração: Luciana sobre ele que eu possa admirar com alguma coisa daquele rapaz. Queria alguma 

Beatriz Arioli Trombinisinceridade?” coisa que não tinha preço. E consegui.
Eis uma pergunta difícil de responder, 

principalmente quando se trata de estra-
nhos. Mas, neste caso, foi fácil. 
Instantaneamente, vi algo que admirei.

Enquanto pesava meu envelope, observei 
com entusiasmo: “Certamente eu desejaria 
ter a sua cabeleira!”

Ele levantou a vista meio assustado. Sua 
fisionomia irradiou sorrisos.

“Bem, ela não está tão bem como já foi”, 

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/SPRua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

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

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

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



https://infopanespirita.wordpress.com/

INFOPANESPÍRITA
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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

POESIA
MÃE NATUREZA

I
Andando  pelas florestas,
Que retratam o cerne das suas realezas,
Enroscando os meus pés nos cipós,
Vi que mesmos abraçam as árvores 

adjacentes,
Comprovando que esse elo também estão 

nas raízes,
Abaixo dos troncos lá em  baixo, em suas 

profundezas.

II
E agora todos nós sabedores,
Dessa sua magnífica conexão,
Solo abaixo solo acima,
Que silenciosamente ocorrem nos seus 

habitats,
Descobrimos que outra maneira não há,
Que cada um deve também estender os 

braços,
Como fazem os cipós e contigo se ajuntar,
Sois o alimento das nossas vidas,
Aqui ou em qualquer lugar!

III
Ninguém vive e não viverá sem ti,
Pois sois tão importante quanto os 

alimentos,
Que vão além do arroz e do  feijão,
Pois sois o alimento constante,
O oxigênio  que vão as entranhas do nosso 

corpo,
Capitado e bombeado pelo nosso pulmão!

IV
Assim. Óh! Mãe natureza,
Poucos reconhecem as belezas que Tu 

tem,
Mas como somos  ainda frágeis,
Não temos no momento, tantas forças 

ágeis,
Mas nem por isso ficaremos  de braços 

cruzados,
E também não seremos a vós derradeira,
E nessa grande empreitada, queremos te 

abraçar,
E para isso, estamos suplicando como 

parceira,
A nossa  poderosa e querida TV-TEM!

Poesia em homenagem à Mãe Natureza 
exprimindo o Amor e os zelos  que por Ela 
devemos nutrir.

José Bastos

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 14/01 - Grace Queli Santos Oliveira

DIA 21/01 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste 

DIA 28/01 - Som & Imagem

DIA 04/02 - Reinaldo Trombini Junior

ma vez um viajante, percorrendo Toda realização digna, nasce da ação, da 
uma estrada, deparou-se com uma dedicação, do trabalho... é ele uma Lei da 
obra em início de construção. Três Vida, garantindo que o homem cresça, não U

pedreiros, com suas ferramentas, trabalha- apenas financeiramente, mas moralmente, 
vam na fundação do que parecia ser um espiritualmente. Diz o Espirito Meimei, 
importante projeto. O viajante, aproximou- pela pena mediúnica de Chico Xavier, que 
se curioso. Perguntou ao primeiro deles o “É pela bênção do trabalho que podemos 
que estava fazendo. Estou quebrando esquecer os pensamentos que nos pertur-
pedras, não vê? Respondeu o pedreiro. bam, olvidar os assuntos amargos, servindo 
Expressava no semblante um misto de dor e ao próximo, no enriquecimento de nós 
sofrimento. Eu estou morrendo de traba- mesmos. ”
lhar, isto aqui é um meio de morte, as Sim, maravilhosa verdade que nos 
minhas costas doem, minhas mãos estão impulsiona aos tesouros preciosos do cora-
esfoladas eu não suporto mais este trabalho, ção.
concluiu. Como é bom sentir-se útil, capaz e valo-

Mais adiante fez a mesma pergunta a um roso perante os desafios que surgem. Seja 
outro operário, que fazia o mesmo trabalho em qual ocupação for, mas honesto e alegre, 
e este disse que estava ganhando o pão de pela benção de servir e abençoar o dia. 
cada dia, para sustentar a família. Mas um Podemos resumir essa parte que nos cabe 
terceiro trabalhador, que também arreben- perante o Universo, na inspiração do poeta 
tava pedras, quando questionado, afirmou, Khalil Gibran: “Sempre vos disseram que o 
orgulhoso: “Estou construindo uma cate- trabalho é uma maldição e o labor um infor-
dral! ” túnio.

Em geral, qual os dois primeiros pedrei-  Mas eu digo-vos que quando trabalhais 
ros da estória, temos encarado as experiên- estais a preencher um dos sonhos mais 
cias do cotidiano com desanimo e até certo importantes da terra, que vos foi destinado 
amargor. quando esse sonho nasceu, e quando vos 

“Como sofro... vida ingrata... porque ligais ao trabalho estais verdadeiramente a 
tanto esforço??” amar a vida, e amar a vida através do traba-

Realmente interpretando o chamado que lho é ter intimidade com o segredo mais 
a Vida nos faz, como uma espécie de casti- secreto da vida. ”
go. Por isso, confia e prossegue e, onde quer 

Vejamos como uma leitura, às avessas, esteja, da vosso toque de 
do livro bíblico da Gênesis é até usado para luz na atividade que o Pai 
confirmar isso: “e o homem ganhará o pão Celestial vos confiou. A 
com o suor de seu rosto...” (Gênesis 3:19) !! Catedral da felicidade te 
... “Está vendo, perdeu o Paraíso e ainda tem aguarda!
de sacrificar-se.”

Grande engano. Diogo Caceres
Tudo é benção e luz na Natureza.
E o esforço diário é resultado da conquis-

ta da inteligência e do desenvolvimento de 
nossas capacidades divinas. Como afirma-
ram os Espíritos a Allan Kardec na questão 
676 de O Livro dos Espíritos: “Sem o traba-
lho, o homem permaneceria sempre na 
infância, quanto à inteligência. Por isso é 
que seu alimento, sua segurança e seu bem-
estar dependem do seu trabalho e da sua 
atividade. ”

TRABALHO E FELICIDADE

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

Rua Dr. Carlos de Campos, 621 - Getulina/SP
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