
á alguns minutos aguardávamos a Manifesta-se como um sentimento de tristeza, crueldade.
palestra da noite. O tema do pales- de pesar, de desgosto. - E se a pessoa não der vazão à mágoa? - per-
trante seria: Vencendo a Mágoa. A mágoa acumulada no tempo gera o ressenti- guntou Margarida.H

mento. - A ausência de reação à mágoa pode produzir Olhava ao redor e visualizando as pessoas: 
Por isso Jesus deve ter recomendado: “ Bem- a doença física (psicossomática), mental jovens, adultos e idosos, perguntava a mim 
aventurados os que são misericordiosos, (psicopatias), e com maior intensidade a mesmo: quem será daqui que nunca sentiu 
porque obterão misericórdia “. (Mateus, cap. depressão.mágoa? Prosseguia com meus pensamentos: 
V.v.7)mas o que é a mágoa? Por que temos mágoa? Por mais alguns minutos, o professor Fernan-

A mágoa é um sentimento ou emoção saudá- Após discorrer, por algum tempo, sobre o do respondeu às perguntas dos circunstantes e 
vel ou não? O que fazer com a mágoa? tema, o professor Fernando permitiu aos encaminhou-se às conclusões:

participantes fazerem perguntas.Aguardava muitas respostas para as minhas - Quando sentirmos mágoa de uma pessoa 
muitas perguntas. Afinal, por um episódio Maria Lúcia fez a sua indagação: vamos lembrar que guardá-la gera mais danos 
ocorrido, naquele dia eu estava com mágoa. em nós do que nela. É necessário analisar - A mágoa tem ligação com o medo?

lógica e emocionalmente o comportamento Iniciou-se a reunião com uma oração dirigida - Sim. Se a palavra ou gesto da pessoa nos 
de quem nos magoou e avaliarmos se há razão a Deus, proferida pela presidente daquela agride  psicológica ou fisicamente, produzirá 
no que ela nos disse e quais são os objetivos do Casa Espírita. em nós o medo e reagiremos empreendendo a 
seu comportamento: construir ou destruir.Fez-se a apresentação do palestrante: profes- fuga ou o ataque em nível psicológico, físico 
Saibamos canalizar as energias da mágoa: sor Fernando, dedicado trabalhador espírita e ou ambos ao mesmo tempo.
atividades físicas: andar, correr, esportes; competente psicoterapeuta. Se a ação do agressor gerou em nós a raiva, 
assistir um bom filme, ouvir música relaxante.Após a saudação inicial, o expositor direta- passaremos a uma reação imediata de contra-
Finalmente, um alerta: guardar a mágoa é mente abordou o tema: Vencendo a Mágoa e, ataque sob os aspectos físico ou psicológico, 
diminuir a auto-estima e permanecer em inteligentemente propôs à reflexão: expresso através da palavra oral ou escrita, 
estado de sofrimento.por gestos mais ou menos agressivos.- É possível vencer a mágoa? Para que serve a 
O professor Fernando encerrou a palestra, mágoa? - Professor Fernando - indagou Maurício – 
com os outros,  eu saí do auditório mais escla-será que, em alguma circunstância, a mágoa Esse estado emocional, que envolve o senti-
recido para melhor lidar com... a minha pode ser útil  e necessária?mento, precisa ser conhecido, aceito e traba-
mágoa.lhado para que ele se torne útil em nossas - Pode, mas vai depender da nossa capacidade 

vidas. de lidar com o medo e com a raiva.
Afinal, o que é a mágoa? É importante direcionarmos essas energias, 

congeladas na raiva, de forma construtiva A mágoa pode ser entendida como uma dor ayltonpaiva.blogspot.com/para nós e para os outros.que sentimos ante uma ofensa ou uma afirma-
www.facebook.com/ayl ção falsa lançada sobre nós. Se a manifestação da agressividade é “positi-

ton.paivava” ela dá força para a pessoa transformar-se e Ela é gerada por um processo de medo ou 
transformar o mundo. Se a manifestação é raiva, que são sentimentos primários e instin-
“negativa”, ela pode gerar a violência e a tivos do ser humano.

Aylton Paiva 

p a i v a . a y l t o n @ t e r r a .  
com.br
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VENCENDO A MÁGOA

s primeiros dois meses deste ainda novo em alguns anos o que teria exigido muitos fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar 
ano nos trouxeram algumas notícias séculos.” material, quando souber aproveitar-se de O
pouco felizes. Três casos de desastres todos os recursos da sua inteligência e quan-A destruição, pois, é um meio para viabili-

coletivos no Brasil vitimaram centenas de do, aos cuidados da sua conservação pessoal, zar o progresso, já que a comoção e o engaja-
pessoas. Referimo-nos às enchentes no Rio souber aliar o sentimento de verdadeira cari-mento em torno do desastre causa uma mobi-
de Janeiro, ao incêndio no centro de treina- dade para com os seus semelhantes?”lização, uma revolução, unindo a sociedade 
mento do Flamengo, vitimando adolescentes, em torno de grandes mudanças, a fim de Fechamos com a sabedoria de Emmanu-
e ao rompimento de barragem que dizimou evitar novas ocorrências similares. el[1]: “Criamos a culpa e nós mesmos enge-
Brumadinho, chocando-nos e entristecendo- nhamos os processos destinados a extinguir-Nem por isso, podemos admitir a ideia de 
nos. lhe as consequências. E a Sabedoria Divina se que nada pode ser feito para evitar certas 

No dicionário espírita e do espírita há uma vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e catástrofes. Na resposta à questão 741 apren-
palavra que não pode constar: acaso. Ainda reajuste a fim de induzir-nos a estudos e pro-demos: “Muitos flagelos resultam da impre-
que seja difícil de entender e aceitar determi- gressos sempre mais amplos no que diga vidência do homem. À medida que adquire 
nados desastres que assolam grupos, cidades respeito à nossa própria segurança.”conhecimentos e experiência, ele os vai 
ou regiões, precisamos ter em mente que não podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhes 
existem injustiças, vingança ou caprichos nos sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os 1. XAVIER, Francisco Cândido. Autores 
desígnios de Deus. Tudo tem um propósito. males que afligem a Humanidade, alguns há diversos. Chico Xavier pede licença. S. Ber-

Busquemos o que diz O Livro dos Espíri- de caráter geral, que estão nos decretos da nardo do Campo: Ed. GEEM. Cap. 19.
tos, no Capítulo IV, Da lei de destruição: Providência e dos quais cada indivíduo rece-

be, mais ou menos, o contragolpe. A esses “737. Com que fim fere Deus a Humani- Editorial Redação ocla-
nada pode o homem opor, a não ser sua sub-dade por meio de flagelos destruidores? - rim@oclarim.com.br
missão à vontade de Deus. Esses mesmos Para fazê-la progredir mais depressa. Já não 01/03/2019
males, entretanto, ele muitas vezes os agrava dissemos ser a destruição uma necessidade 
pela sua negligência.”para a regeneração moral dos Espíritos, que, 

em cada nova existência, sobem um degrau Kardec magistralmente fecha o raciocínio 
na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que no comentário à referida pergunta: “Que não 
se veja o objetivo, para que os resultados 
possam ser apreciados. Somente do vosso 
ponto de vista pessoal os apreciais; daí vem 
que os qualificais de flagelos, por efeito do 
prejuízo que vos causam. Essas subversões, 
porém, são frequentemente necessárias para 
que mais pronto se dê o advento de uma 
melhor ordem de coisas e para que se realize 

Colaboração: Prof.ª  
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

DESASTRES COLETIVOS 

ste mês, como o amigo leitor pode Aproveite!
ver, o nosso ‘‘O Farol’’ está Beijos no coração!
recheadíssimo de matérias edifican-E             Inibmorttes e interessantíssimas. 

EDITORIAL (ZINHO)



uito se tem falado a respeito, sem a 
observância das entrelinhas onde 
estão as verdadeiras intenções. No M
decorrer das próximas décadas 

ver-se-á aplicarem este tema buscando 
sempre a transferência aos outros a 
responsabilidade do resultado, ficando a 
salvo das “consequências” que poderão 
muitas vezes levarem espíritos à bancarrota. 

Despertem para as mudanças do hoje, 
onde se busca não só a erradicação dos 
defeitos e viciações que os encarnados 
deverão fazer da sua projeção de vida para 
um futuro melhor. As energias densas 
pairarão sobre todos, porém, com a anuência 
dos espíritos programadores para a nova 
fase. 

Persistir passa a ser a palavra de ordem 
diária, que com muita atenção e vigilância 
encontrarão forças para sua superação, 
transpondo as barreiras energéticas, 
encontrarão a sublimação e elevação 
espiritual. A observância  dos mínimos 
detalhes trará a cada um o fardo mais leve, 
encontrando ainda forças para dar atenção a 
todos  aqueles que ainda presos ao passado, 
deixam-se levar de roldão pela incapacidade 
de entenderem as mudanças. 

A energia do sol central já cobre os justos 
e injustos, trazendo verdades da nova era, 
abrindo novos campos de forças para o 
equilíbrio. Quando eclodir no planeta a 
totalidade das transformações, muitos 
sucumbirão por não suportarem a nova 
energia, que devastará todos os conceitos 
milenares ainda arraigados dentro de cada 
um, fazendo emergir a sabedoria que os 
essênios detinham, agora filtrados para o 
novo milênio.

O privilégio de sentirem-se participantes 
deste grande evento, lhes trazendo também a 
responsabilidade da mudança interior, com 
os conceitos atuais. Lutem e façam a vossa 
parte e colherão os frutos e dias auspiciosos.

Com carinho a todos pela nova empreita-
da,

 
Aullus 

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)

m observando qualquer edificação A menina, revelando-se 
ou serviço, Maria Cármen não falta- impressionada, respon-
va à crítica. deu:E

- Quanta gente a pensar, Ante um vestido das amigas, exclamava 
a cooperar e servir!...sem-cerimônia:

- Sim - considerou o - O conjunto é tolerável, mas as particula-
chefe, sorrindo expressi-ridades deixam muito a desejar.
vamente -, edificar é sempre muito difícil.A gola foi extremamente malfeita e as 

Logo após, mãe e filha apresentaram as mangas estão defeituosas.
despedidas, encaminhando-se, agora, para Perante um móvel qualquer, rematava as 
velho bairro.observações irônicas com a frase:

Vararam algumas travessas e praças - Não poderiam fazer coisa melhor? E, à 
menos agradáveis e chegaram à frente de frente de qualquer obra de arte, encontrava 
antiga casa em demolição. Viam-se-lhe as traços e ângulos para condenar.
linhas nobres, no estilo colonial, através A Mãezinha, preocupada, estudou recur-
das alas que ainda se achavam de pé. Um sos de dar-lhe proveitoso ensinamento.
homem, apenas, ali se encontrava, usando Foi assim que, certa manhã, convidou a 
martelo de tamanho gigantesco, abatendo filha a visitar, em sua companhia, a constru-
alvenariação de um edifício de vastas linhas. A 

e madeirame. Ante a queda das paredes a jovem, que não podia adivinhar-lhe o pla-
ruirem com estrondo, de minuto a minuto, a no, seguiu-a, surpreendida.
jovem observou:Percorreram algumas ruas e pararam 

- Como é terrível arruinar, deste modo, o diante do arranha-céu a levantar-se.
esforço de tantos!A senhora pediu a colaboração do enge-

A Mãezinha serena interveio, então, e nheiro-chefe e passou a mostrar à filha os 
falou, conselheiramente:vários departamentos. Enquanto muitos 

- Chegamos, filha, ao fim do ensinamen-servidores abriam acomodações para os 
to vivo que buscamos. Toda a realização alicerces, no chão duro, manobrando pica-
útil na Terra exige a paciência e o suor, o retas, veículos pesados transportavam terra 
trabalho e o sacrifício dedaqui para ali, com rapidez e segurança.

muita gente. Edificar é muito difícil. Mas Pedreiros começavam a erguer paredes, 
destruir e eliminar é sempre muito fácil.suarentos e ágeis, sob a atenciosa vigilância 

Bastará uma pessoa de martelo à mão dos técnicos que orientavam os trabalhos. 
para prejudicar a obra de milhares. A crítica Caminhões e carroças traziam material de 
destrutiva é um martelo que usamos crimi-mais longe. Carregadores corriam na exe-
nosamente, ante o respeitável esforço alhe-cução do dever.
io. Compreendeu?O diretor das obras, convidado pela 

A jovem fez um sinal afirmativo com a matrona a pronunciar-se sobre a edificação, 
cabeça e, daí em diante, procurou ajudar a esclareceu, gentil:
todos ao invés de macular, - Seremos obrigados a inverter volumoso 
desencorajar e ferir.capital para resgatar as despesas. Requisita-

remos, ainda, a colaboração de centenas de 
Neio Lúciotrabalhadores especializados. Carpinteiros, 

estucadores, vidraceiros, pintores, bombei- (Pisc. Chico Xavier)
ros e eletricistas virão completar-nos o 
serviço. Qualquer construção reclama toda 
uma falange de servos dedicados.

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ O ENSINAMENTO VIVO 

Tens coração...
Ama e te compadece.
Os irmãos do caminho rogam amparo.
Tocam-te as fibras da alma!
E, naturalmente, cedes tesouros dos teus 

sentimentos.
Balsamiza-lhes as feridas.
De teus centros de força...
... Emanas potente fluido curativo.
Ele alivia.
Acalma.
Fortalece.
Regenera.
Estimula no outro, a própria luz oculta e 

vibrante.
Que bela estrela traz 

por dentro.
Segue e irradia.
Fazendo desse poder 

magnético, benção de vida 
e vida em abundância!

Diogo Caceres

TENS CORAÇÃO

EMPODERAMENTO

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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A LIÇÃO DO JARDINEIRO
m dia, o executivo de uma grande Desligado o telefone, o executivo disse esquecidos de lubrificá-las com pequenos 
empresa contratou, pelo telefone, ao garoto: gestos, um sorriso, atendendo as necessida-
um jardineiro autônomo para fazer Meu rapaz, pelo que pude deduzir da sua des e carências desses que conosco U
a manutenção do seu jardim. conversa com essa pessoa, você perdeu um convivem?

Chegando em casa, verificou que se cliente. E, por fim, qual tem sido o nosso preço? 
tratava apenas de um garoto de uns quinze Claro que não, foi a resposta rápida. Eu Temos usado chantagem, autoritarismo ou, 
ou dezesseis anos de idade. Contudo, como sou o jardineiro dela. Fiz isso apenas para como o jardineiro sábio, temos cuidado das 
já estava contratado, pediu para que ele medir o quanto ela estava satisfeita comigo. mudinhas das afeições com carinho e as 
executasse o serviço. deixamos florescer, sem sufocá-las?

*   *   *Quando terminou, o jovem lhe solicitou 
*   *   *permissão para utilizar o telefone e o Em se falando do jardim das afeições, 

executivo não pôde deixar de ouvir trechos quantos de nós teríamos a coragem de fazer O amor floresce nos pequenos detalhes. 
do diálogo que aconteceu. uma pesquisa semelhante a desse jardinei- Como gotas de chuva que umedecem o solo 

O garoto ligou para uma mulher e ro? ou como o sol abundante que se faz 
perguntou: E, se fizéssemos, qual seria o resultado? generoso, distribuindo seu calor.

A senhora está precisando de um Será que alcançaríamos o grau de satisfação A gentileza, a simpatia, o respeito são 
jardineiro? daquela cliente? detalhes de suma importância para que a 

Não. Eu já tenho um, foi a resposta. O que diriam a respeito da nossa forma de florescência do amor seja plena e frutifique 
Mas, além de aparar a grama, frisou ele, expressar sentimentos? em felicidade.

eu também tiro o lixo. Poderiam dizer que temos, sempre em Pensemos nisso.
Nada demais, retrucou a senhora, do tempo oportuno e preciso, aparado as 

outro lado da linha. O meu jardineiro arestas dos azedumes e dos pequenos mal- Redação do Momento Espírita,com base 
também faz isso. entendidos? em t ex to  de  au to r i a  

O garoto insistiu: Eu limpo e lubrifico Diriam que temos deixado acumular ignorada. Disponível no 
todas as ferramentas no final do serviço. muito lixo de mágoas e de indiferença nos livro Momento Espírita, v. 

O meu jardineiro também, tornou a falar a canteiros onde deveriam se concentrar as 5, ed. FEP.
senhora. flores da afeição mais pura?

Eu faço a programação de atendimento o Diriam que temos deixado enferrujar as Colaboração: Luciana 
mais rápido possível. ferramentas da gentileza, da simpatia, Beatriz Arioli Trombini

Bom, o meu jardineiro também me atende 
prontamente. Nunca me deixa esperando. 
Nunca se atrasa. Vem sempre no dia que 
agendamos previamente.

Numa última tentativa, o menino 
arriscou: O meu preço é um dos melhores.

Não, disse firme a voz ao telefone. Muito 
obrigada! Tenho certeza de que o preço do 
meu jardineiro é muito bom. Não preciso de 
nenhuma outra oferta.

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

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 08/04 - Dr. Júlio Nascimento Júnio
DIA 15/04 - Edgar Feres Filho
DIA 22/04 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 29/04 - Som & Imagem 
DIA 06/05 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste

Dia 04/04/2019 – Quinta Feira – 20 horas Dia 08/04/2019 – Segunda Feira – 20 horas 

Centro Espírita “Irmã Terezinha” 
Rua XV de Novembro, nº 766 – Lins (SP) 
Palestrante: Diogo Nascimento Cáceres 

Centro Espírita “Fé, Amor e Justiça” 
Rua Wenceslau Braz, nº 954 - Getulina (SP) 
Palestrante: Dr. Júlio Nascimento Júnior 

Dia 09/04/2019 – Terça Feira – 20 horas Dia 10/04/2019 – Quarta Feira – 20 horas 

Grupo Espírita de Guaiçara (Câmara Municipal 
de Guaiçara - Rua Yoshi Sato, nº 387) 
Palestrante: Luiz Cláudio Akira Suehara 

ILDEB – Instituto Linense de Divulgação 
Espírita Euripedes Barsanulfo 
Rua Promissão, nº 448 - Lins (SP) 
Palestrante: Arquimedes Brumati 

Dia 12/04/2019 – Sexta Feira – 20 horas Dia 12/04/2019 – Sexta Feira – 20 horas 

Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes 
Rua Luiz Gama, nº 886 - Centro – Lins (SP) 
Palestrante: Jamily Soler Aguiar 

Casa dos Espíritas 
Rua Paulo Aparecido Giraldi, nº 166 – Lins (SP) 
Palestrante: Adriano Santiago de Araujo 

Dia 14/04/2019 – Domingo – 9 horas Dia 17/04/2019 – Quarta Feira – 20 horas 

Casa dos Espíritas 
Rua Paulo Aparecido Giraldi, nº 166 – Lins (SP) 
Palestrante: Gustavo César Gandolfi 

Associação Espírita Joana D’Arc 
Rua Tietê, nº 469 - Lins (SP) 
Palestrante: Nelson Nascimento 

Dia 17/04/2019 – Quarta Feira – 20 horas Dia 24/04/2019 – Quarta Feira – 20 horas 

Centro Espírita “Aprendizes do Evangelho” 
Rua Dom Pedro I, nº 942 - Sabino (SP) 
Palestrante: Maria de Fátima Rodrigues 

Centro Espírita “Amor e Caridade” 
Rua Jaguaribe, 72 - Cafelândia (SP) 
Palestrante: Adriana de Oliveira Rodrigues 

Dia 25/04/2019 – Quinta Feira – 20 horas Dia 26/04/2019 – Sexta Feira – 20 horas 

Centro Espírita “Allan Kardec” 
Rua Marechal Deodoro, nº 50 - Guaimbê – (SP) 
Palestrante: Maria Aparecida de Oliveira 
Golmia (Cidinha) 

Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes 
Av. João Francisco Alves, nº 290 – Pongai (SP) 
Palestrante: Marilis Cândido Lopes 

Dia 26/04/2019 – Sexta Feira – 20 horas Dia 29/04/2019 – Segunda Feira – 20 horas 

Centro Espírita Amor e Caridade 
Rua Washington Luiz, nº 353 - Getulina (SP) 
Palestrante: Luis Otávio Henrique 

CEIA - Centro Espírita Irmãos Aprendizes 
Rua Adelino Eça Bicho, nº 678 - Lins (SP) 
Palestrante: Maria Aparecida de Oliveira 
Golmia (Cidinha) 

Dia 30/04/2019 – Terça Feira – 20 horas Programa Momento Espírita 

Centro Espírita Estudantes da Verdade 
Av. Manoel Adonias, nº 511 - Guarantã (SP) 
Palestrante: Leudimila Rodrigues Tempest 

Aos sábados a partir das 13 horas 

Rádio Alvorada de Lins 

FM 101,7 

 

POESIA
LUZ À FRENTE

I
Se você está triste,

E nada vês que possa içar -te a um impulso 
interior, agradável!

Mude tudo isso agora,
Saia dos teus aposentos,

Crie um fato novo.
Procure cumprimentar com alegrias,
O primeiro amigo que encontrar pela 

frente.
Quebre o vaso da tristeza que ainda a 

pouco inquietava o teu ser.

II
Vejas com os olhos de ver, as arvores 

verdejantes estáticas a sua frente,
Elas tentam mostrar-te algo de belo ao seu 

ego.
Observe-as atento dos chãos até seus 

topos.
Elas assim tentarão apagar aquela 

atmosfera triste,
Que rondava o seu ser.

III
É muito provável que em alguma delas,

Se assim for, ouça com ouvidos de ouvir.
Você ouvirá o cântico de algum ou alguns 

pássaros,
Que ali foram para levar-te alguma 

melodia.
A mando do Criador para melhorar o teu 

dia.

IV
E ai ao retornar ao seu lar,

Abrace o seu ou os seus familiares.
Demonstre que estás  muito bem.

E assim a sua PAZ  voltará.

José Bastos

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

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

Ciclo de Palestras em Comemoração aos 162 anos de lançamento
do Livro dos Espíritos (18/04/1857 - 18/04/2019) - Allan Kardec
Tema das Palestras: Esperanças e Consolações - Penas e Gozos
Terrenos e Penas e Gozos Futuros (Livro Quarto - Livro dos Espíritos)

Trabalho, Solidariedade e Tolerância 
                                                                                                                                    (Allan Kardec)

Visitem: Blog: http://useintermunicipalins.blogspot.com
               Rede Social: https://www.facebook.com/useintermunicipal.lins/

União das Sociedades Espíritas de Lins e Região
Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Guarantã,
Pongai e Sabino
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