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unho e Julho, são meses especiais para as devemos nos preparar para os trabalhos que resta para relatar que a nossa Casa Espírita 
Casas Espíritas da nossa cidade. nos esperam após o desencarne. volta com toda força aos trabalhos de J

Segunda e Sábado.No dia 13/06 o C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ Como sempre a noite terminou com o 
completou 80 anos de existência e no dia autor e palestrante autografando suas obras  O piso foi trocado e ela se já encontra em 
23/07 o C.E. ‘‘Amor e Caridade’’ fez 77 àqueles que adquiriram-na e a já tradicional funcionamento novamente.
anos. festa regada de salgadinho, refrigerante e Estaremos marcando 

bolo.(In)felizmente em decorrência de um ma reunião para tratar dos assuntos 
contratempo o aniversariante de junho não Já no dia 15/07 também no Centro referentes a sua manutenção e aos trabalhos 
pode comemorar como faz todos os anos, ‘‘Amor e Caridade’’ recebemos o amigo de que realizamos.
com uma palestra de um confrade convida- Marília, porém filho de Getulina, Renato Se o amigo leitor tem interesse em 
do, afinal ele estava passando por reformas, Antonio Pagani. colaborar com a doutrina dos espíritos entre 
para melhor receber seus frequentadores. O confrade nos agraciou com o tema: em contato conosco, pois a Seara do Mestre 

No dia 05 de julho comemoramos o ‘‘Jesus na casa de Zaqueu - Esta noite necessita dos trabalhadores da última hora.
aniversário do ‘‘Amor e Caridade’’ em ficarei na sua casa’’. Não espere a ‘‘última hora’’ para 
grande estilo, com uma Palestra do mineiro Foi também uma noite agradável aonde começar a auxiliar, pois pode ser tarde 
Jamiro dos Santos Filho. bebemos do Evangelho do Nosso Mestre demais.

Quem esteve presente aquela noite Maior. Não só o ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ necessita 
recebeu as benesses do amigo preletor, que Com uma didática exemplar fomos de uma mão amiga, acredito que todas as 
além de nos trazer o conhecimento da arremetidos aos idos tempos de quando Casas necessitam de mais colaboradores.
doutrina de Kardec também, como já é do Jesus agraciou a humanidade com seus Então o que está esperando para começar 
conhecimento de seu público, fez com que exemplos de amor e de luz. a ajudar no Centro em que frequenta???
nos esbaldássemos de rir, com sua histórias Fica o nosso agradecimento a todos que Tenham um ótimo mês!
hilariantes. de uma forma ou de outra colaboraram para 

Jamiro tem o dom da palavra, é um que as duas noites fossem as mais perfeitas Beijos no coração!
exímio contador de histórias e prima por possíveis.
abrir nossos corações e mentes e semear a Obrigado! obrigado! obrigado!             Inibmortpalavra de fé. ***

Discorrendo sobre seu livro ‘‘Um Aproveito esse pequeno espaço que me 
estranho convite’’, demonstrou que 

posteriormente 
u

FESTAS JULINAS

 ansiedade vem se transformando em maioria das vezes seja apenas ingênuo Mesmo que a vida nos acene com 
um dos maiores inimigos do homem capr icho,  a t ra i  também dores  e  acontecimentos desagradáveis, na área da A
contemporâneo.  contrariedades sobre si. saúde, da afetividade, das relações 

familiares e profissionais, mantenhamos Como se a vida não lhe favorecesse com Todo fruto colhido antes do tempo 
acesa a chama da esperança, entregando a a bênção do tempo, e ignorando a lição de apresenta sabor desagradável. O lavrador 
Deus as nossas aflições, recordando a que tudo acontece no momento certo, ao lançar a semente ao solo tem que se 
advertência do Mestre inesquecível: invigilante, o homem tenta viver hoje o que submeter ao sacrifício da espera; somente 
“Tenho-vos dito isto para que tenhais paz; só pode ser vivido amanhã. Nessa assim, será beneficiado com o sucesso da 
no mundo tereis aflições, mas tende bom inquietação angustiosa ele não vive o hoje colheita.
ânimo, eu venci o mundo”.nem o amanhã. O benfeitor espiritual Emmanuel afirma 

Somente Deus, que tem o poder de J e s u s ,  p s i c ó l o g o  i n i g u a l á v e l ,  que as ansiedades armam muitos crimes e 
mudar o tempo, permitindo a tempestade, conhecedor dos efeitos nocivos da jamais edificam algo de útil na Terra, e que 
também tem o poder de agir no tempo certo, ansiedade, advertia: “Não vos inquieteis, precede sempre a ação de cair. (**)
permitindo que o sol surja com todo o pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de Não são poucos os que, não sabendo 
esplendor.amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada esperar dias melhores que poderiam muito 

dia o seu mal". (*) bem ser conquistados com mudança de 
F. ALTAMIR DA CUNHANão quis Jesus ensinar que devêssemos atitude e trabalho, ansiosos, precipitam-se 

ser negligentes com relação ao futuro; no pela porta ilusória do suicídio. Notas:
entanto, convidou-nos a vencer a É verdade que a ansiedade é natural e 
inquietação, a preocupação exagerada, ou necessária, no entanto, quando exorbita (*) Mt. 6:34;
seja, a ansiedade. torna-se causa de muitas enfermidades e 

(**)  Pão nosso – Não esqueçamos que os momentos de decisões impulsivas, requerendo muitas 
Emmanuel/Francisco C. cada dia são valiosos; a natureza nos ensina vezes séculos para a devida reparação.
Xavier.a não pular etapas, sem que soframos a Em qualquer circunstância devemos 

penalidade através de resultados trabalhar a mente para que mantenhamos a 
indesejáveis. serenidade. Dessa forma, não sofreremos 

O homem ansioso no desejo de antecipar antecipadamente por algo que poderá nem 
o que imagina ser importante, embora na acontecer.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

OS MALES DA ANSIEDADE



strela que integra o cosmos, 
refletindo sua luz, em companhia da 
lua que com toda sua magia embeleza E
o universo sem fim, dando aos 

apaixonados e enamorados a oportunidade 
de sonharem por uma vida mais feliz e 
proveitosa, onde tudo de negativo se 
transforma em beleza rara, dando forças e 
ânimo para as lutas sem fim contra os 
estigmas que ainda corroem o ser humano, 
que se resumem em inveja, ganância, 
soberbia e poder. 

Somente quanto às novas gerações 
detectarem que a nobreza dos atos, a virtude 
dos pensamentos e sonhos, se traduzem em 
atitudes simples, sem a mania indigesta de 
querer demonstrar superioridade em tudo o 
que se venha a fazer. 

Receber elogios, aplausos é bem 
prazeiroso é verdade, mas quando se realiza 
qualquer feito em busca do reconhecimento, 
a façanha perde todo brilho e valor. A 
esperança é uma busca contínua para atingir 
o tão sonhado objetivo que por muitas vezes, 
levamos anos a fio sem atingi-lo, mas a 
persistência é um aprendizado de que nada 
se realiza quando somente temos na mente a 
ideia do que queremos. O esforço, dedicação 
são fatores preponderantes para sua 
concretização. 

Assim como a cada dia o sol nasce e se 
põe ao final do dia, devemos nos espelhar na 
eterna busca da perfeição, na simplicidade 
da natureza que mantem a harmonia e 
equilíbrio sem alterar o ecossistema, e na 
humildade de aceitar situações adversas 
como constante aprendizado, tirando das 
dores e sofrimento a lição maior para a 
mudança de nossas vidas. 

A renovação interior somente se faz 
quando conseguirmos superar todas as 
tendências e ímpetos do espirito imperfeito 
que somos dando oportunidade de deixar 
brotar do coração novos conceitos que 
aliados à nossas atitudes farão a nossa 
jornada mais simples, saudável e a ascensão 
dos degraus evolutivos serão contínuos e 
leves, sem o peso das culpas e remorso do 
passado. 

Volto a frisar que é somente através dos 
pequenos detalhes é que o artesão ou o pintor 
conseguem realizar uma grande façanha, a 
perfeição nos movimentos do formão ou do 
pincel é que darão a vida e brilho na obra. As 
oportunidades se escasseiam a cada dia e o 
despertar para muitos será muito tarde, para 
a nova era. Paz, e luz a todos

Franz Tchecoviski 

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

respeitar neste mundo. m tempos recuados, existiu um rei 
Enquanto jogarem suas poderoso e bom, que se fizera notado 
b o l a s  d e  m a d e i r a ,  pela sabedoria. E
possivelmente  muitos  Convidado a verificar, solenemente, a 
indivíduos, cujos instintos invenção de um súdito, cuja cabeça era um 
criminosos ainda se acham prodígio na matemática, compareceu em 
adormecidos, se desviarão trajes de honra à festa em que o novo aparelho 
do delito provável e muitos caçadores ociosos seria apresentado. 
deixarão em paz os animais amigos de nossas O calculista, orgulhoso, mostrou a obra 
florestas. que havia criado pacientemente. Tratava-se 

O monarca fez comprida pausa e a de largo tabuleiro forrado de veludo negro, 
multidão prorrompeu em aplausos delirantes. cercado de pequenas cavidades, sustentando 

Via-se o inventor cercado de abraços, regular coleção de bolas de madeira colorida. 
quando o soberano recomeçou: Acionadas por longos tacos de marfim, essas 

- Devo acrescentar, porém, que a bolas rolavam na direção das cavidades 
sabedoria de meu cetro ordena que o senhor naturais, dando ensejo a um jogo de grande 
seja punido com cinquenta dias de prisão interesse pela expectação que provocava. 
forçada, a fim de que aprenda a utilizar sua Revestiu-se a festa de brilho indisfarçável.
capacidade intelectual em benefício de todos. Contendores variados disputaram partidas 
A inteligência humana é uma luz cuja de vulto. 
claridade deve ser consagrada à cooperação Dia inteiro, grande massa popular rodeou 
com o Supremo Senhor, na Terra. Sua o invento, comendo e bebericando. 
invenção não melhora o campo, nem criaO próprio monarca seguiu a alegria geral, 
trabalho sério; não ajuda as sementes, nem dando mostras de evidente satisfação. Serviu-
ampara os animais; não protege fontes, nem se, ao almoço, junto às grandes bandejas de 
conserva estradas; não colabora com a carne, pão e frutos, em companhia dos 
educação, nem serve aos ideais do bem. Além amigos, e aplaudia, contente, quando esse ou 
disto, arrasta centenas de pessoas, qual se aquele participante do novo e inocente jogo 
verificou neste dia, conosco, a perderem conseguia posição invejável perante os 
valioso tempo na expectativa inútil. Volte aos companheiros. 
seus abençoados afazeres mentais, mesmo no 

À tardinha, encerrada a curiosidade geral, cárcere, e dedique sua inteligência a criação 
o inventor aguardou o parecer do soberano, de serviço e utilidades em proveito de todos, 
com inexcedível orgulho. Aglomerou-se o porque, se o meu poder o recompensa, a 
povo, igualmente, a fim de ouvi-lo. minha experiência o corrige. 

Não se cansava o público de admirar o Quando o rei concluiu e desceu da tribuna, 
jogo efetuado, através de cálculos divertidos. o inventor se fizera muito pálido, o povo não 

Despedindo-se, o rei levantou-se, fêz-se bateu palmas; entretanto, toda gente 
visto de todos e falou ao vassalo inteligente: aprendeu, na decisão sábia do grande 

— Genial matemático: a autoridade de soberano, que ninguém deve menosprezar os 
minha coroa determina que sua obra de tesouros da inteligência e do tempo sobre a 
raciocínio seja premiada com cem peças de Terra.
ouro que os cofres reais levarão ao seu 
crédito, ainda hoje, em homenagem à sua Neio Lúcio
paciência e habilidade. Essa remuneração, 

(Pisc. Chico Xavier)todavia, não lhe visa somente o valor pessoal, 
mas também certos benefícios que a sua 
máquina vem trazer a muitos homens e 
mulheres de meu reino, menos afeitos às 
virtudes construtivas que todos devemos 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 ALVORADA CRISTÃ A DECISÃO SÁBIA

PROJETO DE UM SONHADOR

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

ORAÇÃO DE CÁRITAS
Deus, nosso Pai, que tendes Poder e amor, pode abrasar a Terra; 

Bondade, deixai-nos beber na fonte dessa bondade 
dai a força aquele que passa pela fecunda e infinita, 

provação, e todas as lágrimas secarão, todas as 
dai a luz aquele que procura a verdade, dores acalmarão. 
ponde no coração do homem a Um só coração, um só pensamento subirá 

compaixão e a caridade. até Vós, 
DEUS! Dai ao viajor a estrela guia, como um grito de reconhecimento e de 
ao aflito a consolação, ao doente o amor. 

repouso. Como Moisés sobre a montanha, nós 
Pai! Dai ao culpado o arrependimento, Vos esperamos com os braços abertos, 
ao Espírito a verdade, à criança o guia, oh! Bondade, oh! Beleza, oh! Perfeição, 
ao órfão o pai. e queremos de algum modo alcançar a 
Senhor! Que Vossa bondade se estenda Vossa misericórdia. 

sobre tudo que criastes. DEUS! Dai-nos a força de ajudar o 
Piedade, Senhor, para aqueles que Vos progresso, a fim de subirmos até Vós,

não conhecem, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a 
esperança para aqueles que sofrem. razão; 
Que a Vossa bondade permita aos dai-nos a simplicidade que fará de nossas 

Espíritos consoladores, almas o espelho onde se refletirá a Vossa 
derramarem por toda parte a paz, a Santíssima Imagem. 

esperança e a fé. Assim é, e assim será!
DEUS! Um raio, uma faísca do Vosso 
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A RIQUEZA MAIOR
avia um senhor muito rico que ças, das tantas vezes que o auxiliara e o enorme salão de piso de mármore e 
era dono de terras de valor apressado, buscou a gruta. colunas douradas.
incalculável. Vivia num palácio, Lá chegando, contou-lhe tudo e pediu Lá estava o camponês caído, semi-H
rodeado de servos e amigos. abrigo. morto, sozinho. Estava cego e inválido. 

Era um homem bom e utilizava sua O agricultor viu ali a sua oportunidade Apesar de toda a riqueza, não tivera 
riqueza para atender a fome alheia, dourada e ofereceu-se para repartir a sua ninguém que o levasse ao leito, que o 
providenciar abrigo a quem precisasse, gruta com o rico senhor, desde que aquele tratasse e lhe aliviasse as dores do corpo e 
agasalho a quem pedisse. lhe doasse todos os seus bens. da alma.

Costumava orar todos os dias e, em Sem pensar duas vezes, o rico lhe O homem nobre abraçou o corpo 
suas preces, agradecia sempre pelos bens disse que tudo lhe pertencia desde então: machucado, transformado em farrapo 
que possuía, em especial aqueles que nem terras, palácio, tesouros. humano e intimamente orou: Obrigado, 
o tempo, nem a ferrugem e nem a traça O nobre senhor foi repousar, enquanto Senhor! Ainda sou o mais rico por tudo 
destroem. o camponês, impaciente por tomar posse que me destes.

Do lado oposto da aldeia vivia um do que era seu por direito, correu ao *   *   *
camponês. Habitava uma gruta e para palácio, enquanto orava a Deus dizendo: De todos os bens que a Divindade nos 
sobreviver plantava legumes e hortaliças - Nunca mais vou reclamar. Obrigado, proporciona, no caminho terreno, sem 
que regularmente levava ao senhor do meu Deus. Agora tenho tudo que sempre dúvida, a maior fortuna é a da vida que 
palácio a fim de vendê-las. quis. possibilita o nosso aperfeiçoamento.

Toda vez que se dirigia para as terras Os malfeitores chegaram, destruíram 
do homem rico, ia resmungando consigo algumas peças, levaram outras e surra- Redação do Momento Espírita com 
mesmo sobre o que considerava uma ram, maltrataram e abandonaram o novo base no artigo Era uma vez... do jornal 
grande injustiça, pois aquele homem tinha proprietário. Correio Fraterno do ABC, 
tanto, enquanto ele era tão pobre. Passados alguns dias, o nobre, que não de novembro/1998.

Certo dia, chegou a notícia aos portões parava de agradecer a Deus por ter salvo 
do palácio avisando que malfeitores sua vida, dos seus amigos, parentes e C o l a b o r a ç ã o :  
estavam a caminho, provocando mortes e familiares, com os quais logo iria se Luciana Beatriz Arioli 
violência. juntar, foi levar um cesto de verduras ao Trombini

Temendo que algo pudesse acontecer palácio.
aos seus familiares, amigos e servidores, o Que bom, pensou ao chegar, os 
senhor do palácio logo providenciou para malfeitores quase não estragaram nada. O 
que todos buscassem lugares seguros. homem que me salvou a vida, recolhen-

Quando o último grupo se retirou, os do-me em seu teto, deve estar feliz com os 
desordeiros estavam muito perto das tesouros que restaram.
portas do palácio e o seu dono verificou Percorrendo as galerias do palácio, 
que não havia sobrado nenhum cavalo começou a se mostrar preocupado. Poças 
para que pudesse fugir. de sangue marcavam um caminho. 

Recordou-se do vendedor de hortali- Acompanhando as marcas, ele chegou até 

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

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

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



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
PROFESSORES

I
Em minhas reminiscências, ainda  

ressoam suas palavras,
Que em meu ego ficarão gravadas  

para sempre,
Como a boa semente, lançada em  

terras pouco cultivadas,
Que já produziram bons frutos e  

produzirão eternamente.

II
 Os ensinos que me destes, criaram um 

mundo novo,
No bojo da minha imaginação.

Entendidos hoje como flores celestes,
Nascidas em nosso próprio chão.

III
Cada um dos seus ensinos, abordados 

nas salas de aulas,
Formaram fios inquebráveis e deram 

toda a sustentação,
Ao juntarmos todos criamos robustos  

novelos,
Que a nossa vida os tem com muitos   

zelos.
Nas conquistas desse belo galardão.

José Bastos

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 12/08 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 19/08 - Edgar Feres Filho

DIA 26/08 - Som & Imagem

DIA 02/09 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

PARA OS QUE AINDA CRESCERÃO
ndei refletindo, depois de uma noite e seremos o norte deles, levando em nós um 
muito mal dormida, quando um dia pouco de nossos pais, e deixando um pouco 
disse a minha mãe;  que crescer de nós. A
doía,  ela sorriu me abraçou, secou Não temos mais, eles pra fazerem por 

minhas lágrimas e disse  dói mesmo filha, nós, ou para querer nos proteger, nós deve-
mas passa. Eu tinha meus 12 anos, e já acha- mos nos proteger sozinhos e orientar  os 
va que havia vivido muita coisa, por conta nossos.
da minha infância que se assolava com a O ciclo se renova, e criamos novas 
violência doméstica, que se assolava em histórias com nossos filhos, novos pontos 
meu lar. de referência,  na vida deles...

Lembro-me dessa cena, com cada Deixo esse breve relato e desabafo, a 
riqueza de detalhe, ela abrindo a porta da todos que ainda irão crescer, independente 
cozinha, eu ali em pé ao lado dela, naquela da idade que tenhamos, novos ou velhos, se 
parede que tinha um fundo verde, aquele ainda temos nossos pais, vivemos de certa 
muro baixo de nossa casa, nunca esqueci forma em uma infância adulta, e só cresce-
dessa cena. remos de verdade, moralmente, quando 

O que eu não sabia é que na verdade só acometidos por tamanha dor da separação 
crescemos de fato, quando perdemos nossos de nossos pais.
pais, quando eles desencarnam, e ficamos Por mais que eu acredite na vida após a 
órfãos. morte e na reencarnação,  a 

Porque enquanto você os têm, ótimo saudade é uma dor que dói 
tudo flui, por mais que haja desavenças,  nos dois mundos como já 
mas você sabe que caso precise, terá onde dizia Chico Xavier.
buscar refúgio nas tempestades.

Grace Queli Santos Mas e quando não os têm mais? Onde 
Oliveiraprocurar socorro? Onde procurar abrigo nas 

tormentas?
Pois bem, não há mais!
E nos deparamos com a situação: o que 

faço agora? Como faço?
Nessa hora que a mágica acontece!,  aí 

crescemos,  amadurecemos, porque está na 
hora de tomar as decisões mais difíceis 
sozinhos, e sem bússola em meio ao deserto.

Porque temos que avaliar assim, o que 
minha mãe (e ou pai) faria nessa situação? O 
que ele(a) me falaria?

Aí vem o nosso aprendizado, e o legado 
deles, com suas orientações. 

Quando eles partem, um pedacinho de 
nós se vai, e sabe qual pedaço? Daquela 
criança que buscava colo, que queria que 
secasse as lágrimas, beijasse os machuca-
dos, porque tudo era curado, e as dores sana-
das. Alívio imediato!

Agora é a hora de seguir a vida, com 
doces recordações e saudades, e aprender na 
vivência tudo que nos foi ensinado.

Porque daqui pra frente, nossos filhos 
que nos pedirão referências,  ensinamentos, 

Há tempo para tudo em nossa jornada.
Há tempo de trabalhar e de ajudar...
Há tempo de alegrar e de consolar...
Há tempo de terminar e recomeçar...
Há tempo de luta, há tempo de 

repouso...
Há tempo de dor, há tempo de prazer...
Há tempo de percas, há tempo de 

vitorias...
Hoje e sempre, a benção do tempo te 

abraça, ofertando mil possibilidades.
Saboreie tuas horas com sabedoria.
Regue-as com a força de vontade.
I l u m i n e - a s  c o m  

bondade e fé.
Pois como há tempo de 

semear afeto e paz, há 
tempo para colher a 
irrestrita alegria de viver!

Diogo Cáceres

HÁ TEMPO

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA
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