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Olá queridos leitores, mais uma vez 
espero que estejam bem e principal-
mente saudáveis!

O que me traz esse mês novamente é um 
assunto um tanto delicado, até quase uma 
cópia do que fiz o mês passado, mas de 
extrema importância.

Como anunciado no mês anterior, a 
partir do mês de maio/2021, toda a 
arrecadação feita através da publicidade 
que for impressa em nosso faixo de Luz 
será totalmente revertida ao Centro Espírita 
‘‘Fé, Amor e Justiça’’. Ação essa que 
perdurará enquanto eu continuar emprega-
do e não necessitando desses valores.

Àqueles que não acompanham todos os 
meses eu já tinha informado que a impres-
são do jornal estava sendo arcada totalmen-
te por mim, em um acordo que eu fiz com a 
gráfica que o imprime, como meio de 
pagamento por serviços que eu lá presto. 
Sendo assim os valores repassados pelos 
anunciantes ficavam para mim já que eu 

estava desempregado.
Como hoje o meu salário consegue me 

manter e à minha família estarei repassando 
todos os valores das propagandas ao Centro 
que é responsável pelo ‘‘O Farol’’.

Consequen temente ,  e s t a remos  
reformulando-o e tentando conseguir 
angariar mais anunciantes para este 
informativo, já que anteriormente o número 
era restrito, decorrente ao valor das 
impressões, agora quanto mais anunciantes 
melhor para a nossa Casa de Oração.

 Infelizmente reiteramos que estamos 
esperando o contato daqueles que não estão 
arcando com as mensalidades, afinal 
entendemos que esses tempos pandêmicos 
atrapalhou e muito alguns dos nossos 
amigos anunciantes.

Só peço encarecidamente que entrem 
em contato conosco até o fim de junho, pois 
caso contrário estaremos retirando sua 
propaganda, coisa que nos dói verdadeira-
mente, mas como o espaço é pequeno, 

estaremos dando a oportunidade àqueles 
que quiserem colaborar.

Só frisando novamente para que não 
haja nenhum equívoco. Se o caro amigo 
quer continuar expondo sua marca em 
nossas páginas e não pode arcar com as 
mensalidade, entre em contato e assim, não 
tiraremos ela, até que sua situação volte ao 
normal.

Já aqueles que deixaram de colaborar e 
não se manifestarem, entenderemos que 
não é prioridade o seu nome em nossas 
páginas e então vamos removê-lo.

As mudanças se fazem necessárias 
para termos um ‘‘O Farol’’ cada vez mais 
luminoso.

Beijos nos corações!

            Inibmort

ÚLTIMA OPORTUNIDADE 

“Irmãos queridos:
Diante dessa crise que se abate sobre o 

nosso povo, face a essa onda de pessimismo 
que toma conta dos brasileiros, frente aos 
embates que o país atravessa, nós, os seus 
companheiros, trazemos na noite de hoje a 
nossa mensagem de fé, de coragem e de 
estímulo.

Estamos irradiando-a para todas as 
reuniões mediúnicas que estão sendo reali-
zadas neste instante, de norte a sul do Bra-
sil. 

Durante vários dias estaremos repetindo 
a nossa palavra, a fim de que maior número 
de médiuns possa captá-la.

Cada um destes que sintonizar nesta 
faixa vibratória dará a sua interpretação, de 
acordo com o entendimento e a gradação 
que lhe forem peculiares.

Estamos convidando todos os espíritas 
para se engajarem nesta campanha.

Há urgente necessidade de que a fé, a 
esperança e o otimismo renasçam nos cora-
ções.

A onda de pessimismo, de descrédito e 
de desalento é tão grande que, mesmo aque-
les que estão bem intencionados e aspiran-
do realizar algo de construtivo e útil para o 
país, em qualquer nível, veem-se tolhidos 
em seus propósitos, sufocados nos seus 
anseios, esbarrando em barreiras quase 
intransponíveis.

É preciso modificar esse clima espiritu-
al.

É imperioso que o sopro renovador de 
confiança, de fé nos altos destinos de nossa 
nação, varra para longe os miasmas do 
desalento e do desânimo.

É necessário abrir clareiras e espaços 
para que brilhe a luz da esperança.

Somente através de esperança consegui-
remos, de novo, arregimentar as forças de 
nosso povo sofrido e cansado. 

Os espíritas não devem engrossar as 

fileiras do desalento.
Temos o dever inadiável de transmitir 

coragem, infundir ânimo, reaquecer espe-
ranças e despertar a fé! Ah! a fé no nosso 
futuro!

A certeza de que estamos destinados a 
uma nobre missão no concerto dos povos, 
mas que a nossa vacilação, a nossa incúria 
podem retardar.

Responsabilidade nossa.
Tarefa nossa.
Estamos cientes de tudo isto e nos deixa-

mos levar pelo desânimo, este vírus de 
perigo inimaginável.

O desânimo e seus companheiros, o 
desalento, a descrença, a incerteza, o pessi-
mismo, andam juntos e contagiam muito 
sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os 
grupos, a própria comunidade.

São como o cupim a corroer, no silêncio, 
as estruturas.

Não raras vezes, insuflado por mentes 
em desalinho, por inimigos do progresso, 
por agentes do caos, esse vírus se expande e 
se alastra, por contágio, derrotando o ser 
humano antes da luta.

Diante desse quadro de forças negati-
vas, tornam-se muito difíceis quaisquer 
reações.

Portanto, cabe aos espíritas o dever de 
lutar pela transformação deste estado geral.

Que cada Centro, cada grupo, cada 
reunião promova nossa campanha.

Que haja uma renovação dessa psicosfe-
ra sombria e que as pessoas realmente 
sofredoras e abatidas pelas provações, 
encontrem em nossas Casas um clima de 
paz, de otimismo e de esperança!

Que vocês levem a nossa palavra a toda 
parte.

Aqueles que possam fazê-lo, transmi-
tam-na através dos meios de comunicação.

Precisamos contagiar o nosso Movi-

mento com estas forças positivas, a fim de 
ajudarmos efetivamente o nosso país a 
crescer e a caminhar no rumo do progresso.

São essas forças que impelem o indiví-
duo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, 
no seu próprio valor e capacidade. São 
essas forças que o levam a crer e lutar por 
um futuro melhor.

Meus irmãos, o mundo não é uma nau à 
matroca. 

Nós sabemos que “Jesus está no leme!” 
e que não iremos soçobrar. Basta de dúvidas 
e incertezas que somente retardam o avanço 
e prejudicam o trabalho.

Sejamos solidários, sim, com a dor de 
nosso próximo.

Façamos por ele o que estiver ao nosso 
alcance.

Temos o dever indeclinável de fazê-lo, 
sobretudo transmitindo o esclarecimento 
que a Doutrina Espírita proporciona. Mas 
também, que a solidariedade exista em 
nossas fileiras, para que prossigamos no 
trabalho abençoado, unidos e confiantes na 
preparação do futuro de paz por todos alme-
jado.

E não esqueçamos de que, se o Brasil “é 
o coração do mundo”, somente será a “Pá-
tria do Evangelho” se este Evangelho esti-
ver sendo sentido e vivido por cada um de 
nós”.

“Deus assiste aqueles que agem e não 
aqueles que se limitam a pedir”’.

SOMOS TODOS, UM !

 Eurípedes Barsanulfo

(Médium: Suely Caldas 
Schuber)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

MENSAGEM DE ESPERANÇA



Adélia ouvira falar em Jesus e toma-
ra-se de tamanha paixão pelo Céu 
que nutria um desejo único - ser 

anjo para servir ao Divino Mestre.
Para isso, a boa menina fez-se humilde e 
crente, e, quando se não achava na escola 
em contacto com os livros, mantinha-se na 
câmara de dormir em preces fervorosas.
Cercava-se de lindas gravuras, em que os 
artistas do pincel lembram a passagem do 
Cristo entre os homens, e, em lágrimas, 
repetia: - “Senhor, quero ser tua! quero 
servir-te!...”
A Mãezinha, em franca luta doméstica, 
embalde convidava-a aos serviços da casa.
Adélia sorria, abraçava-se a ela e reafirma-
va o propósito de preparar-se para a compa-
nhia do Divino Amigo.
A bondosa senhora, observando que o ideal 
da filha só merecia louvores, deixava-a em 
paz com os estudos e orações de cada dia. 
Meses correram sobre meses e a jovem 
prosseguia inalterável.
Orando sempre, suplicava ao Senhor a 
transformasse num anjo.
Decorridos dois anos de rogativas, sonhou, 
certa noite, que era visitada pelo Mestre 
Amoroso.
Jesus envolvia-se em vasta auréola de 
claridade sublime. A túnica luminosa, a 
cair-lhe dos ombros com graça e beleza, 
parecia de neve coroada de sol.
Estendendo-lhe a destra compassiva, o 
Cristo observou-lhe:
- Adélia, ouvi tuas súplicas e venho ao teu 
encontro. Desejas realmente servir-me?

- Sim, Senhor! - respondeu a pequena, 
inflamada de comoção jubilosa, convenci-
da de que o Salvador a conduziria naquele 
mesmo instante para o Céu.
- Ouve! - tornou o Mestre, docemente. 
Ansiosa de pôr-se a caminho do paraíso, a 
jovem replicou, reverente:
- Dize, Senhor! estou pronta!... Leva-me 
contigo, sinto-me aflita para comparecer 
entre os que retêm a glória de servir-te no 
plano celestial!...
O Cristo sorriu, bondoso, e considerou:
Não, Adélia. Nosso Pai não te colocou 
inutilmente na Terra. Temos enorme servi-
ço neste mundo mesmo. Estimo tuas preces 
e teus pensamentos de amor, mas preciso de 
alguém que me ajude a retirar o lixo e os 
detritos que se amontoam, não longe de tua 
casa. Meninos Cruéis prejudicaram a rede 
de esgoto, a pequena distância do teu lar. Aí 
se concentra perigoso foco de moléstias, 
ameaçando trabalhadores desprevenidos, 
mães devotadas e crianças incautas. Vai, 
minha filha! Ajuda-me a salvá-los da mor-
te. Estarei contigo, auxiliando-te nessa 
meritória tarefa.
A menina preocupada quis fazer perguntas, 
mas o Mestre afastou-se, de leve...
Acordou sobressaltada.
Era dia.
Vestiu-se à pressa e procurou a zona indica-
da. Corajosa muniu-se de desinfetantes, 
armou-se de enxada e vassoura pediu a 
contribuição materna, e o foco infeccioso 
foi extinto.
A discípula obediente, todavia, não parou 

mais.
Diariamente, ao regressar 
da escola, punha-se a 
colaborar com a Mamãe, 
em casa, zelando também 
quanto lhe era Possível 
pela higiene das vias 
públicas e ensinando outras crianças a 
serem tão Cuidadosas, quanto ela mesma. 
Tanto trabalhou e se esforçou que, certo dia, 
o diretor do grupo escolar lhe conferiu o 
título de Anjo da Limpeza. Professoras e 
colegas comemoraram festivamente o 
acontecimento.
Chegada a noite, dormiu contente e sonhou 
que Jesus vinha encontrá-la,
de novo.
Nimbado de luz, abraçou-a, com ternura, e 
disse-lhe brandamente:
— Abençoada sejas, filha minha! agora, 
que os próprios homens te reconhecem por 
benfeitora, agradeço-te os serviços que me 
prestas diariamente. Anjo da Limpeza na 
Terra, serás Anjo de Luz no Paraíso.
Em lágrimas de alegria intensa, Adélia 
despertou, feliz, compreendendo, cada vez 
mais, que a verdadeira ventura reside em 
colaborar com o Senhor, nos trabalhos do 
bem, em toda parte 
 Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ 
O ANJO DA LIMPEZA

Cada dia em sua vida é uma bênção 
concedida por Deus. São vinte e quatro 

horas preciosas.
Basta que pense, por um minuto, ao 

menos, em quantos gostariam de estar em 
seu lugar.

Hoje, agora, enquanto o dia amanhece e 
a alvorada se espreguiça.

Por isso, procure fazer de cada dia um 
presente para si, para o mundo, para Deus.

E, se você puder, hoje, mostre um 
sorriso em seu rosto.

Transmita a alegria através de suas 
expressões faciais.

Aproveite para internalizar esse sorriso, 
fazendo irradiar para seu íntimo a emoção 
de contentamento que esse gesto pode 
expressar.

Se você puder, hoje, ao arrumar seu lar, 
coloque um toque a mais de felicidade e 
beleza. Algo simples, mas que fará a grande 
diferença para você e para os seus.

Faça suas tarefas domésticas, não com o 
peso da obrigação, mas com a leveza de 
poder contribuir para um ambiente 
harmonioso.

Um pequeno detalhe, como um aroma 
de ervas ou uma pequena flor sobre a mesa.

Diga uma singela frase que permita 
demonstrar o amor a todos em seu lar. 
Elogie algo de bom que qualquer um deles 
tenha realizado.

Se você puder, hoje, amplie seus 
conhecimentos.

Leia um bom livro que traga melhorias 
para sua atividade profissional.

Assista uma aula que lhe permita 
acrescentar novos saberes para sua 
compreensão do mundo.

Aproveite os conhecimentos adquiridos 
e compartilhe com aqueles que não os têm.

Uma conversa amigável, uma dica, uma 
referência ao realizar uma tarefa, podem 
lhe permitir levar a outros aquilo que 
aprendeu, com humildade, sem arrogância 
e prepotência.

Se você puder, hoje, procure esquecer 
os motivos de tristeza e aborrecimentos.

Não fique preso ao passado, tenha-o 
como um aprendizado.

Os erros cometidos ou os males sofridos 
podem indicar caminhos que não devam 
mais ser percorridos.

Se algumas situações lhe trazem tristeza 
ou aborrecimentos, busque identificar as 
razões.

Reflita sobre elas. Procure alterar o que 
lhe for possível.

Não permita que esses sentimentos 
façam parte de sua vida e tornem sombrio o 
seu dia.

Se você puder, hoje, escute uma música 
que lhe pacifique o coração.

Leia uma poesia que lhe transmita 
sensibilidade.

Inclua em seu dia, um momento de 
elevação através da arte que possibilite os 
sentimentos de reconforto e enobrecimento 
do Espírito.

Se você puder, hoje, dedique um tempo 
à oração.

Encontre, em seu dia, alguns minutos 
para se tranquilizar e realizar uma prece.

Louve a Deus por todas as belezas da 
vida, pela misericórdia e amor recebidos.

Agradeça a Deus por tudo que tem, 
mesmo as dores e as dificuldades.

Peça a Deus o que entenda importante 

para seu fortalecimento na jornada terrena.
Se você puder, hoje, pratique discreta-

mente uma boa ação, qualquer que seja, 
para ajudar alguém.

Faça isso, por ter a convicção de que 
esse é um dos ensinos de Jesus.

Se você puder, hoje, faça!
Não fique esperando um dia especial ou 

um momento oportuno.
A construção de uma vida melhor para si 

próprio e para os outros deve começar hoje.

Redação do Momento Espírita, com 
base no cap. 37, do livro Respostas da Vida, 
pelo Espírito André Luiz, 
psicografia de Francisco 
Când ido  Xav ie r,  ed .  
IDEAL.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

SE VOCÊ PUDER 

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
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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

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

Não fique triste...
Nem desanime...
Tudo vai ficar bem!
Você é amado.
Tem mais amigos que imagina.
Recebeu bênçãos inúmeras.
Por mais dificuldade, você continu-

ou.
Não será a contrariedade de agora que 

lhe impedirá.
Eleva o pensamento.
Descansa o coração.
Amanhã você pode recomeçar.
"Bata e a porta se abrirá..." 
Assim disse Jesus.
Sorri então, bate a porta do trabalho e 

da esperança e ela se abrirá para tudo que 
sonhou!

Assistam as lives do 
Diogo nesse endereço: 
https://www.facebook.co
m/diogo .caceres

Diogo Cáceres

BATA A PORTA

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

E-mail: sampaiocamargo@ig.com.br
(14) 3522.6189

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SP

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

(14) 997393271 - (14) 982196020

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

executivabueno@yahoo.com.br

A GRATIDÃO DA 

VIDA SENHOR
I

Obrigado Senhor!
Pelas bençãos da vida que me destes,

Ao saber Senhor,
Que são dádivas das suas MÃOS 

CELESTES! 
 
II

 Obrigado Senhor!
Porque em um determinado dia,

Eu não sabia onde eu estava,
E nem muito menos se eu existia.

 
III

Mas lá Senhor,
Em eras muito distantes,

Que fogem do meu irrisório saber,
O Senhor por mim fez muito, bastante,

E muito me protegeu,
Para que hoje eu pudesse perceber,

Aqui então, o meu próprio ser!
  

IV
Então Senhor!

Abristes portas, para expansão do meu 

intelecto,
E ensinos sublimes, para tocar em meu 

coração,
Colocastes em meu alcance mãos 

caridosas,
Me ensinando os caminhos corretos,

Para que nunca eu adentre,
Os caminhos da perdição!

 
V

Senhor!
Hoje ao saber de tudo isso,
E dessas tamanhas riquezas,
Ajudai me honrar, tão belos  

compromissos,
E ser um Instrumento do ETERNO 

AMOR,
Por essa imensa natureza!

               José Bastos

POESIA

Esta vida difícil que levas, porquê?
Estas dores que sentes na pele, porquê?
Sua mente perdida nas trevas, porquê?

Por que tens que expiar, corrigir reparar

Dar de graça o que de graça recebeis
Dar de graça o que pagou para receber

Dê de alma, de coração
Dê ainda até o que não tens

Dê amor ao desiludido
Dê uma palavra ao aflito
Um abraço ao esquecido
Um pão ao desconhecido

Dê do bolso quando necessário
Dê a cada irmão que lhe cruzar

Dê ao amigo, mas também ao adversário
Ensinando a querer, aprendendo a amar

Não o amor que exige, egoísta
Mas um amor puro sem cobrança

Um amor que lhe faz altruísta
Um amor que traz no peito a esperança

Esperança de um mundo melhor
Esperança de dias felizes

De uma geração melhorada
Repleta de pessoas regeneradas

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça no dia 11/08/2018)

DÊ

No plano infinito da Criação jamais 
encontraremos alguém que 
prescinda de dois derivados 

naturais do amor:
A simpatia e a bondade.

A árvore frondosa e plena de vigor 
solicita o apoio do sol e a solicitude do 
vento para conservar-se e estender as suas 
propriedades vitais.

O animal, por mais inferior na escala dos 
seres, requer o carinho e a ternura da terra, a 
fim de manter as próprias funções e 
aperfeiçoar o seu modo de ser, no meio em 
que se desenvolve.

A criança e o jovem, a mulher e o 
homem, tornam-se enfermiços e infelizes, 
se não recebem o calor da bondade e da 
simpatia por alimento providencial na 
sustentação do equilíbrio e da saúde, da 

esperança e da paz que lhes são indispensá-
veis no esforço de cada dia.

Procura pois, revestir as próprias 
manifestações, perante aqueles que te 
rodeia, com os recursos da simpatia que 
ajuda e compreende, e da bondade que 
concede e perdoa, ampliando a misericór-
dia no mundo e fortalecendo a fraternidade 
entre todas as criaturas.

Enriquece com o teu entendimento o 
patrimônio afetivo do companheiro e o 
companheiro te retribuir-te-á com auxílios 
originais e incessantes.

Envolve em tua generosidade fraterna a 
alma infeliz e desajustada, e nela descobri-
rás imprevistas nuanças do amor.

Não desprezes a simpatia e a bondade 
ante as lutas alheias e a bondade e a 
simpatia nos outros te abençoarão toda a 
vida.

Emmanuel 
(Livro: “O Espírito da Verdade”- 

Psicografia Francisco C. Xavier e Waldo 
Vieira- Espíritos Diversos)

SIMPATIA  E  BONDADE

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435



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

ATÉ O RETORNO DE NOSSOS 
TRABALHOS ROTINEIROS, O NOSSO 

‘‘O FAROL’’ ESTARÁ SENDO 
DISTRIBUÍDO APENAS PELOS MEIOS 

DIGITAIS. QUANDO AS CASAS 
ESPÍRITAS REABRIREM-SE 

ESTAREMOS ENVIANDO A EDIÇÃO 
EM PAPEL 

Muitos estarão se perguntando o 
porque passar  por tantos 
transtornos, medo, decepções e 

sem perspectivas de melhora imediata.
A maioria das pessoas não se atentam aos 

sinais que comumente estão presentes no 
dia a dia de todos. Preocupam-se  somente 
com o material, se esquecendo do espiritual 
e emocional, tudo está interligado e a 
desestabilização começa pelo físico, 
alterando o emocional e atingindo o 
espiritual, alvo real para as energias mais 
densas que atingem os encarnados para 
alcançar o impedimento da evolução. A 
grande característica da atuação negativa é 
fortalecer sua frequência vibratória  para a 
não aceitação das novas energias que 
mudam os conceitos e as realidades antigas, 
para o novo  independente da aceitação ou 
não, as mudanças já ocorrem, permitindo a 
todos a mudança de pensamentos, 
aceitando-se aos poucos e religando-se à 
sua essência.  Até quando irão despertar 
para a real situação, deixando de ligar-se só 
no material e passarem a dedicar-se ao 
espiritual alicerçando na alma que o estágio 
neste planeta é temporário e o retorno ao 
efetivo lugar reservado a cada um de acordo 
com o degraus do grau evolutivo.  Todos 
irão passar pela experiência de reajustes e a 
única maneira de chegar-se ao final com 

novas perspectivas de como por em prática 
o aprendizado. Por mais que tentemos, 
somente iremos dar um passo de cada vez, 
porém, se quiserem permanecer na inércia 
pela livre escolha, ficarão somente no 
marcar passos.

Aproveitem a oportunidade para se 
ajustarem a esta realidade, voltem-se para a 
natureza, ao pensamento positivo, na 
mudança do seu interior que ainda tanto 
atravanca a assimilação da realidade, 
ficando  a mercê da ilusão criada com o 
objetivo de bloquear, impedindo a 
aceitação.

Paz a todos

Regis – SP. 20/04/2021

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)

SITUAÇÕES ADVERSAS

SE FOR  COMPRAR
ONLINE - COMPRE

COMIGO!

https://www.magazinevoce.com.br/
magazineInibmort/

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 

livraria@casadosespiritas.com.br

ANUNCIE 
AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONE

(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

CASA DOS ESPÍRITAS: Nas sextas 
feiras às 20h e nos domingos às 9h, 
transmite palestras ao vivo em seu 
c a n a l  n o  y o u t u b e :  A c e s s e :  
h t t p s : / / w w w . y o u  t u b e .-
com/casadosespiritas?gl=BR

***
Reinaldo T. Jr - Inibmort:
https://www.youtube.com/channel/U
CfACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?vie
w_as=subscriber

***
C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’:
https://www.youtube.com/channel/U
CYelzy2bzH7VbX1-Owa0MYg

FACEBOOK
Página do CEAC Cafelândia no 
Facebook - quartas feiras às 20:00

***
Companheiros da Luz de Birigui: 
https://www.facebook.com/companhe
irosdaluz

CANAIS NO YOUTUBE

Dentro das necessidades de cada 
um, segue confiante e dignos do 
dever cumprido, na seara do 

mestre Jesus. 
Ouve, seja luz e o caminho em 

percorrer e ser quem de fato somos 
criados para ser.  

(Mensagem Psicografada no C.E. 
‘‘Fé, Amor e Justiça’’ no dia 20/10/2018)

SEJA LUZ
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