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á tratei sobre esse tema algumas vezes, nosso Centro é arrecadado em doações 
não é um assunto legal, porém de fixas mensais R$ 30,00. Podemos nos 
extrema necessidade. conscientizar que esse montante não dá J

para nada.Sei que é chato ficar pedindo, afinal 
somos espíritas e não pagamos o dízimo, Portanto algumas pessoas puxaram para 
somos espíritas e não precisamos dar a si a incumbência de arcar com nossas 
‘‘oferta’’, somos espíritas e não nos é contas, um amigo compra o lanche da 
pedido nenhuma quantia financeira para evangelização infantil, outro paga a 
frequentarmos as Casas. energia, outro faz a limpeza, e assim 

estamos tocando.Enfim, ninguém precisa tirar um tostão 
do bolso para ser espírita. Realizamos uma reforma meses atrás e a 

mesma zerou o nosso caixa, agora quere-O que eu venho explanar aqui é que um 
mos fazer mais algumas melhorias para os Centro Espírita tem os mesmos gastos que 
frequentadores. Principalmente nessa uma igreja ou um templo. 
época de calor, mas não temos condições As contas de IPTU, água, energia, 
financeiras.telefone (aos que possuem), limpeza 

Queria aqui agradecer aos que fizeram e chegam todos os meses.
fazem contribuições esporádicas, mas Não existe uma isenção só porque 
convidar o amigo leitor que se comprome-possuem a denominação ‘‘Espírita’’, muito 
tesse a destinar uma doação mensal a Casa pelo contrário, algumas Casas mantém 
que frequenta.trabalhos com crianças e jovens, outras 

Lembre-se que fora da distribuem sopas, muitas coletam cestas 
caridade não há salvação.básicas e agasalhos para os mais necessita-

dos. Tudo isso tem gasto e afinal quem paga Beijos no coração!
por eles?

Cada instituição tem as pessoas que             Inibmort
realizam o auxílio de alguma área. Em 

SÓ LEMBRANDO! 

CENTRO ESPÍRITA Os que não se contentam com admirar a Terra atingirá seu ponto de evolução. 
moral espírita, que a praticam e lhe aceitam Bem compreendido, mas sobretudo bem Mudará de um mundo de provas e expia-
todas as conseqüências. Convencidos de sentido, o Espiritismo leva aos resultados ções a um mundo de regeneração. Embora 
que a existência terrena é uma prova passa-acima expostos (características do homem muitas das dores nos esperem, muitos teste-
geira, tratam de aproveitar os seus breves de bem), que caracterizam o verdadeiro munhos, porque a transformação moral, 
instantes para avançar pela senda do pro-espírita, como o verdadeiro cristão, pois um para erradicar os vícios, os atavismos e os 
gresso, única que os pode elevar na hierar-o mesmo é que o outro. primitivismos, é feita pouco a pouco. Mas, 
quia do mundo dos Espíritos, esforçando- por intermédio do amor e da lei de caridade, O Espiritismo não institui nenhuma nova 
se por fazer o bem e coibir seus maus pen- conseguiremos essa plenitude, desde que moral; apenas facilita aos homens a inteli-
dores. estejamos resolvidos a transformar-nos e gência e a prática da do Cristo, facultando 

As relações com eles sempre oferecem por consequência transformar a Terra.fé inabalável e esclarecida aos que duvidam 
segurança, porque a convicção que nutrem ou vacilam. Uma mensagem para as pessoas que 
os preserva de pensarem em praticar o mal. nunca na sua vida escutaram falar da Dou-Reconhece-se o verdadeiro espírita pela 
A caridade é, em tudo, a regra de proceder a trina Espírita ou Espiritismo. sua transformação moral e pelos esforços 
que obedecem. que emprega para domar suas inclinações R. - Uma mensagem de otimismo. A vida 

4º espíritas exaltados:más. (kardec, Allan - O Evangelho segundo é uma bênção de Deus e deve ser vivida 
o Espiritismo - Capítulo XVII - item 4 - Sede Esta espécie de adeptos é mais nociva do com essa plenitude. Os sofrimentos e pro-
perfeitos) que útil à causa do Espiritismo. Infunde blemas são acidentes no caminho; o valor 

confiança cega e frequentemente pueril, no que tem, nós atribuímo-lhes, mas, como Livro : “Doutrina Espírita para Principi-
tocante ao mundo invisível, e leva a aceitar- consideramos que são técnicas de evolução antes” Autor : Luís Hu Rivas 
se, sem verificação, aquilo cujo absurdo o transformamos aquilo que parece desagra-
exame demonstraria. dável numa realização de edificação e de TIPO DE ESPÍRITAS

enobrecimento do ser humano. O Livro dos Médiuns - Primeira parte - 1º Espíritas Experimentadores:
Noções preliminares - Capítulo III Vale a pena amar; aquele que ama é feliz, Os que crêem pura e simplesmente nas 

aquele que espera ser amado é uma criança manifestações. Para eles, o Espiritismo é 
psicológica.ESPIRITISMO E ESPIRITAS apenas uma ciência de observação, uma 

Franco, Divaldo.Como o espiritismo em forma prática série de fatos mais ou menos curiosos.
contribuirá para o progresso da humanida-2º 
de? “Ilumina consciências e consola cora-Os que no Espiritismo vêem mais do que 

ções’’ Venha conhecer esta doutrina conso-R. - Despertando o homem para sua pró-fatos; compreendem-lhe a parte filosófica; 
ladora ! Venha estudar conosco , toda Quar-pria realidade. Fazendo-o consciente de si admiram a moral daí decorrente, mas não a 
ta- Feira as 20:00h , no mesmo, para que descubra a finalidade da praticam. Insignificante ou nula é a influên-
Centro Espírita “Amor e vida na Terra. O Espiritismo oferece as cia que lhes exerce nos caracteres. 
Caridade’’propostas para que o homem torne-se per-Em nada alteram seus hábitos e não se 

feitamente completo.  privariam de um só gozo que fosse. Consi-
O que dizem os Espíritos sobre o terceiro deram a caridade cristã apenas uma bela 

milênio?máxima. 
R. - No terceiro milênio, que naturalmente 3º 

se demorará mil anos, eles dizem que a 

espíritas imperfeitos.

verdadeiros espíritas, ou melhor, os 
espíritas cristãos:

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

COMPÊNDIO DE INFORMAÇÕES

"Alguém me tocou, porque senti que de 
mim saiu poder” (Lucas 8.46)

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 Cáceres

AMA E TE COMPADECE



ezélia pedia esmolas, havia muitos Não posso, minha senhora... o auxílio divino é para 
anos. Não era tão doente que não quem trabalha. Quem não E, assim, Zezélia vivia prostrada, sem 
pudesse trabalhar, produzindo algo planta, nada tem a colher. ânimo, sem alegria.Z
de útil, mas não se animava a enfren- Você não cavou a terra, Afirmava sentir dores por toda parte do 

tar qualquer disciplina de serviço. não cuidou de plantas, não corpo. Dava notícias da tosse, da tonteira e 
ajudou os animais, não - Esmola pelo amor de Deus! - clamava o do resfriado com longas palavras que raras 
fiou o algodão, não teceu dia inteiro, dirigindo-se aos transeuntes, pessoas dispunham de tempo para ouvir. 
fios, não costurou o pano, não amparou sentada à porta de imundo telheiro. Além das lamentações contínuas, clamava 
crianças, não fêz pão, não lavou roupa, não De quando em quando, pessoas amigas, que não bebia café por falta de açúcar, que 
varreu a casa, não cuidou de flores, não depois de lhe darem um níquel, aconselha- não almoçara por não dispor de alimenta-
tratou nem mesmo de sua saúde e de seu vam: ção.
corpo... Como pretende receber as bênçãos - Zezélia, você não poderia plantar algum Tanto pediu, chorou e se queixou Zezélia 
de Cima?milho? que, em certa manhã, foi encontrada morta 

A infeliz observou, então:e a caridade pública enterrou-lhe o corpo - Não posso... - respondia logo.
- Nada podia fazer... eu era mendiga...com muita piedade.- Zezélia, quem sabe poderia você benefi-
O anjo, contudo, replicou:Todos os vizinhos e conhecidos julgaram ciar alguns quilos de café?

que a alma de Zezélia fora diretamente para - Não, Zezélia! - você não era mendiga. - Quem sou eu, meu filho? não tenho 
o Céu; entretanto, não foi assim. Você foi simplesmente preguiçosa. Quando forças...

aprender a trabalhar, chame por nós e rece-Ela acordou em meio dum campo muito - Não desejaria lavar roupa e ganhar 
berá o socorro celeste.escuro e muito frio.algum dinheiro? - indagavam damas bon-

Cerrou-se-lhe aos olhos o horizonte de Achava-se sem ninguém e gritou, aflita, dosas.
luz e, às escuras, Zezélia pelo socorro de Deus.- Nem pensar nisto. Não agüento...
voltou para a Terra, a fim Depois de muito tempo, um anjo apare-- Zezélia, vamos vender flores! - convida-
de renovar-se.ceu e disse-lhe, bondoso:vam algumas jovens que se compadeciam 

- Zezélia, que deseja você?dela. Neio Lúcio
- Ah! - observou, muito vaidosa - já sou - Não posso andar, minhas filhas!... - (Pisc. Chico Xavier)conhecida na Casa Celestial?exclamava, suspirando.
- Há muito tempo - informou o emissário, - E o bordado, Zezélia? - interrogava a 

compadecido.vizinha, prestativa - você tem as mãos 
livres. A agulha é uma boa companheira. A velha começou a chorar e rogou em 
Quem sabe poderá ajudar-nos? pranto:

Receberá compensadora remuneração. - Tenho sofrido muito!... quero o amparo 
do Alto!...- Não tenho os dedos seguros - informa-

va, teimosa - e falta-me suficiente energia... - Mas, ouça! — esclareceu o mensageiro - 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ 
A FALSA MENDIGA

POESIA

ENFERMEIROS
I

Quantas vidas foram reerguidas,
Quando aquelas saúdes estavam  a 

beirar os chãos!
Quantas dores foram suprimidas,

Pelos  auxílios amáveis de vossas mãos.

II
Quantos sorrisos restabelecidos,

Daqueles ares que quase não  sorriam 
mais,

Quando vossas mãos somaram as  
daqueles rostos,

Que convosco buscavam reencontrar,
A mesma saúde, que desfrutavam  

algum tempo atrás.

III
Em tais momentos, muitos enfermos os 

vêem,
Como anjos da cabeceira,

Que parecem ter vindo dos céus!
Para salvar as saúdes que  andavam.

Por esquisitas fronteiras!

IV
Visitando os leitos com roupagens 

brancas,
 Que as vezes parecem asas a voar.

No socorro a tantos aflitos.
Para que em nenhum dos enfermos,

As dores sussurrem gritos.

V
E ai saudamos vossos labores de ações 

cristalinas,
E a Deus, nossos louvores elevamos!

Por entendermos, que vossas profissões!
Aqui na terra, são de ordens divinas

José Bastos

Livraria Espírita Libertação
Rua Luiz Gama, nº 1096 Lins (SP) Telefone 14 3522 3877 - 14 9 8107 1822 - José Roberto

sites: livrariaespiritalibertacao.blogspot.com.br  
https://www.facebook.com/casadosespiritaslins/

www.casadosespiritaslins.blogspot.com.br

Feira do Livro Espírita

Período: de 14 a 19/10/2019 
Horário: 9 às 17 horas (Dias 14 a 18/10 - Segunda a Sexta-Feira)
               9 às 12 horas (Dia 19/10 - Sábado)

Local: Sede Administrativa da Casa dos Espíritas 
            Rua Luiz Gama, nº 1096 - Centro - Lins - SP

A maior variedade de livros Espíritas: “novos” e “usados”

Obras básicas Infantis Romances

Científicos   Filosóficos Religiosos

“Oferecendo o estudo, o ensino, a prática, e a divulgação
do Espiritismo, com a assistência integral ao ser humano”

“Espíritas: amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo.”
Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo VI, item 5 

(Espírito da Verdade – Paris, 1860)



Página 03                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                10/2019

TESOUROS DO CÉU
maginamos, alguma vez, se, ao invés constantemente, sente-se fraca. Ainda, de Jesus: porque onde estiver o vosso 
de enxergarmos somente os atributos pelas implicações da doença, ficou cega tesouro, aí estará também o vosso 
físicos das pessoas, pudéssemos ver a do olho direito. coração.I
essência, o caráter, aquilo que vai no Quando nasceu, os médicos não A beleza física esvai-se com a cinza 

coração de cada um? acreditavam que fosse sobreviver. Porém, das horas. A saúde digladia-se constante-
Se, não enxergando os belos olhos, o suplantando todas as adversidades, ela mente com os nossos excessos. Os bens 

alvo sorriso, os requintados cabelos, as frequentou a escola, superou a agressivi- materiais não são nossos, pois, em 
formas justas, vislumbrássemos apenas os dade dos colegas, enfrentou o preconceito essência, não pertencemos ao mundo 
princípios morais, a lealdade, o senso de e se formou em comunicação na material: cada um de nós, a seu tempo, 
justiça, a capacidade de perdoar, o valor Universidade do Texas. retornará às moradas do Infinito.
dado à caridade? Atualmente, é uma mulher indepen- Nossa missão, portanto, é conquistar o 

Será que as pessoas que consideramos dente, conferencista e escritora. amor, a caridade, a tolerância, a fé. 
modelos de beleza ainda nos causariam Ainda que vítima de piadas e zombari- Tesouros divinos que nos garantem 
verdadeira admiração? as, através de suas palestras ela dá voz a passos seguros em direção à paz, ao 

O que os atuais parâmetros de beleza pessoas que, por motivos os mais progresso, à verdade, à felicidade... à 
revelam sobre nossa sociedade? O que diversos, também são alvo da crueldade plena e verdadeira felicidade.
eles revelam a respeito de nós mesmos? alheia. Pensemos nisso! Esforcemo-nos para 

Em vez de apenas me esconder nas acumular os tesouros do céu!
*   *   * minhas lágrimas, eu escolhi ser feliz e 

entender que essa síndrome não é um Redação do Momento Espírita, com 
Durante uma corriqueira pesquisa pela problema, mas uma bênção que me base na biografia de Elizabeth Velasquez 

Internet, a fim de realizar certa atividade permite melhorar e inspirar outras e no capítulo 6, versículo 
acadêmica, Elizabeth Velasquez deparou- pessoas, afirma Elizabeth. 21 de O Evangelho de 
se com um vídeo intitulado A mulher mais Mateus.
feia do mundo. *   *   *

Para sua surpresa, descobriu que eram C o l a b o r a ç ã o :  
imagens suas, colhidas em fontes A belíssima mulher mais feia do Luciana Beatriz Arioli 
distintas, que destacavam a aparência de mundo conquistou, por meio da doença Trombini
suas mãos, braços, pernas e, especialmen- que a acomete, os tesouros pelos quais 
te, de seu rosto. inúmeras pessoas lutam diariamente: 

A realidade é que a jovem, carinhosa- resignação, autoconfiança, fé, felicidade.
mente apelidada Lizzie, nasceu com uma Para isso, não necessitou se enquadrar 
doença extremamente rara que impede em padrões de beleza estabelecidos, não 
seu organismo de absorver gordura. Dessa necessitou de um corpo escultural, nem 
forma, sem nutrientes, ela nunca conse- sequer de uma saúde perfeita.
guiu ultrapassar a marca dos trinta quilos. As incontáveis lágrimas de Elizabeth 

Ela caminha com grande dificuldade e, são prova viva do ensinamento atemporal 

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



Trabalho, Solidariedade e Tolerância 
                                                                                                                                    (Allan Kardec)União das Sociedades Espíritas de Lins e Região

Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Guarantã,
Pongai e Sabino

Dia 03 /10/201 9 – Quinta  Feira – 20 horas  Dia 07/10/201 9 – Segunda  Feira – 20 horas  

Centro Espírita “Irmã Terezinha”  
Rua XV de Novembro, nº 766 – Lins (SP)  
Palestra nte: Alexandre Antônio Vicente  

Centro Espírita “ Estudantes da Verdade ” 
Avenida Manoel Adonias, 511 - Guarantã (SP)  
Palestrante: Diogo Nascimento Cáceres  

Dia 09/10/201 9 – Quarta Feira – 20 horas  Dia 16/1 0/201 9 – Quarta Feira  – 20 horas  

Centro Espírita “Aprendizes do Evangelho”  
Rua Dom Pedro I, nº 942 – Sabino (SP)  
Palestrante: Dr. Júlio Nascimento Júnior  

Associação Espírita Joana ‘Arc  
Rua Tietê, nº 469 - Lins (SP)  
Palestrante: Marco Antônio Arruda  

Dia 16/1 0/201 9 – Quarta Feira – 20 horas  Dia 17/1 0/201 9 – Quinta  Feira – 20 horas  

Centro Espírita “Amor e Caridade”  
Rua Jaguaribe, 72 Cafelândia (SP)  
Palestran te: Edgar Miguel   

Grupo Espírita  de Guaiçara - (Câmara 
Municipal de Guaiçara - Rua Yoshi Sato, nº 387)  
Palestrante: Adrian a de Oliveira Rodrigues  

Dia 18 /10/201 9 – Sexta Feira  – 20 horas  Dia 18/10/201 9 – Sexta Feira  – 20 horas  

Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes  
Av. João Francisco Alves, nº 290 – Pongai  (SP)  
Palestrante: Edgar Feres Filho  

Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes  
Rua Luiz Gama, nº 886 - Lins (SP)  
Palestrante: Marilis Cândido Lopes  

Dia 21 /10/2019 – Segunda Feira  – 20 horas  Dia 23 /10/2019 – Quarta  Feira – 20 horas  

Centro Espírita “Fé, Amor e Justiça”  

Rua Wenceslau Braz, nº 954 - Getulina (SP)  

Palestrante: Luciana Marise Araujo  

ILDEB – Instituto Linense de Divulgação 
Espírita Euripedes Barsanulfo   
Rua Promissão, nº 448 - Lins (SP)  
Palestrante: Gilberto Rodrigues da Silva  

Dia 24/10/201 9 – Quinta Feira – 20 horas  Dia 25/10/2019  – Sexta  Feira – 20 horas  

Centro Espírita “Allan Kardec ” 
Rua Marechal Deodoro, nº 50 - Guaimbê – (SP) 
Palestrante: Luís Otávio Henrique  

Centro Espírita “Amor e Caridade”  
Rua Washington Luiz, 353 – Getulina (SP)  
Palestrante: Leudimila Rodrigues Tempest  

Dia 25 /10/2019  – Sexta Feira – 20 horas  Dia 26/1 0/201 9 – Sábado  – 20 horas  

Casa dos Espíritas  
Rua Paulo Aparecido Giraldi, nº 166 - Lins (SP)  
Palestrante: Jamily Soler Aguiar  

CEIA - Centro Espírita Irmãos Aprendizes  
Rua Adelino Eça Bicho, nº 678 - Lins (SP)  
Palestrante: Gustavo César Gandolfi  

Dia 27 /10/2019  – Domingo – 9 horas  Programa Momento Espírita  

Casa dos Espíritas  
Rua Paulo Aparecido Giraldi, nº 166 Lins (SP)  
Palestrante: Renato Pagani  

Aos sábados a partir das 13 horas  

Rádio Alvorada de Lins  

FM 101,7  

 

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 14/10 - Grace Queli Santos Oliveira

DIA 21/10 - Luciana Marise Araujo (Lins)

DIA 28/10 - Som & Imagem

DIA 04/11 - Reinaldo Trombini Junior

inalmente consegui permissão para 
retornar à vida corpórea, muito feliz 
pela oportunidade e pela nova F
família que integrarei me dando a 

base e o alicerce para esta nova jornada. Há 
muito tempo ansiava por isto, e via com 
certa tristeza o tempo passar e os eleitos 
envolvidos em problemas materiais e de 
ajustes, deixavam para o futuro.

O mais importante para mim é que a base 
será o amor que desenvolverei com a ajuda 
deles, me ensinando desde a tenra idade os 
preceitos deste sentimento especial que 
poderei alicerçar no futuro levando a todas 
as pessoas que estiverem ao meu lado. 
Desde agora, sinto o privilégio de fazer 
parte desta grande irmandade que tem 
como objetivo levar a paz e o conforto aos 
necessitados.

Enfrentaremos grandes adversidades, 
mas não importa, a medida em que o 
desafio aumenta, a nossa força interior 
estará mais intensa.

Rogo a Deus que permita estarmos 
sempre unidos, independente das situações 
e provas, e que o nosso dia a dia alicerce 
cada vez mais a nossa união fraterna, 
mostrando que os elos rompidos no 
passado serão recompostos e fortalecidos 
agora com o espirito mais fortalecido 
poderemos repartir e compartilhar nossos 
sentimentos.

Peço a minha futura genitora, calma, 
paciência e alegria na alma, por finalmente 
estarmos juntas e podermos enfim saciar 
nossa saudade, com fortes demonstrações 
de carinhos e chamegos. Só de pensar sinto 
uma vontade imensa que este dia seja logo. 
Prometo ficar boazinha na gestação que 
será bem tranquila e a deixarei bem calma, 
para não ficar muito chorona  e ansiosa.

Com muito amor e um até breve,
Saudades,

Bia (Beatriz)

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)

O RETORNO
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