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Quando em julho de 2.008 lançamos a 
primeira edição do nosso ‘‘O Farol’’, 
poucos poderiam garantir que após 
13 anos ainda estaríamos firmes e 

fortes.
Não foram poucos os nossos colabora-

dores durante todo esse tempo, muitos 
continuam até hoje, outros deixaram-nos 
saudosos.

O espaço continua aqui para que vocês 
possam voltar a grafar suas mensagens para 
nos instruir.

O amigo leitor vai perceber, que de 
acordo com o que anunciamos com ênfase 
nas duas últimas edições, foi cumprido. Os 
anunciantes que não entraram em contato e 
não vinham acertando o valor da mensali-
dade foram retirados. Fica o convite para 
que possam retornar às nossas páginas, por 
favor, voltem a nos contactar.

Desde a primeira edição, nós cansamos 
de proferir que esse jornal pertence a todos, 
não tem um dono. Nada disso! Esse é um 
veículo de divulgação espírita, democráti-
co e aberto a mudanças, se necessário.

Quero destacar pela terceira vez, que a 

partir de maio os valores que estão sendo 
repassados com os anúncios desse jornal 
serão para uso exclusivo do C. E ‘‘Fé, Amor 
e Justiça’’, no qual foi a Casa que os 
idealizadores frequentavam e ainda 
frequentam.

Futuramente com o fim da pandemia e a 
reabertura das Casas Espíritas o Farol 
voltará a ser impresso como sempre. 900 
cópias que serão distribuídas pela nossa 
região. Por isso, desde já eu peço ao 
responsável pela parte de divulgação dos 
Centros que entrem em contato conosco 
(através do endereço eletrônico de e-mail 
que se encontra na página 3) para reservar a 
quantidade necessária para sua casa.

A forma como ele chegará até ela a 
espiritualidade cuidará disso, brincadeira... 
vamos estudar e como sempre encontrar 
uma maneira.

Lembre-se que são apenas 900 exempla-
res, então corra para não ficar de fora!

Àqueles que querem saber como colocar 
sua marca em nossas páginas é só seguir o 
que foi dito acima, entrem em contato e 
lembre-se que a distribuição via internet 

pode atingir milhares, se não milhões de 
pessoas, não só em nosso país, mas em todo 
o globo.

Nosso jornal não visa lucro, porém darei 
muito mais atenção às nossas finanças 
daqui pra frente, pois ela terá um fim 
realmente prioritário.

Já convoco as Casas e amigos que se 
sentirem inspirados em colaborar financei-
ramente que também entrem em contato.

Dado o recado, fica aqui a felicidade em 
poder estar contigo em mais uma edição, 
em mais um ano do nosso Facho de Luz.

Quero parabenizar as duas Casas de 
nossa cidade que completaram mais um ano 
em Junho e Julho.

Obrigado querido leitor, pois você é o 
único e exclusivo motivo para que nos 
dediquemos em cunhar esse noticioso.

Ótimo mês!

Beijos nos corações!

            Inibmort

UM NOVO COMEÇO

O racismo é definido como teoria da 
pureza das raças, da separação 
dessas raças ou também como 

segregacionismo. Recentemente, tivemos a 
oportunidade de ler interessante trabalho de 
Tayane Silva no qual a autora demonstra 
claramente que, em nosso país, apesar de a 
injúria racial estar prevista em Lei como 
crime inafiançável, a discriminação clara 
ou camuflada ainda é frequente. Sem contar 
com políticas de integração à sociedade, a 
população identificada como negra, por 
exemplo, ainda é vitima de preconceito. 

Em nosso planeta, mesmo que não nos 
preocupemos com um estudo mais aprofun-
dado dos motivos que geraram conflitos 
belicosos em diferente, nações, fica patente 
a influência de grupos religiosos alimenta-
dos pela tradição e pelo sectarismo. O reco-
nhecimento do Deus único imparcial e forte 
do infinito amor para com toda a Humani-
dade está ainda longe de ser aceito como 
fonte suprema da paz e da fraternidade 
universais. 

Analisando a paisagem brasileira sob o 
aspecto espiritual, observa-se que o nosso 
país está povoado de ideologias e grupos 
religiosos. Entretanto, é bastante comum, 
ao se tomar conhecimento de ações belige-
rantes em países asiáticos e africanos, veri-
fica-se a influência de fatores religiosos 
implicados nas dificuldades de relaciona-
mento entre os contendores. É verdade que 
existe também uma tendência para negocia-
ções pacíficas, a fim de ser evitada a ocor-
rência de numerosos feridos e desencarna-
ções coletivas sempre justificados pelos 

contendores.
Como é fácil compreender, não são os 

caracteres raciais físicos que definem uma 
pessoa. Não são as cores da pele, dos olhos, 
ou dos cabelos que identificam o valor real 
de um indivíduo. Quanto a este aspecto, 
somos todos seres humanos e, perante 
Deus, temos também os mesmos direitos, 
assumindo, é claro, os mesmos deveres. É 
fácil também entender que, perante a Justi-
ça Divina, merecemos igualmente desfrutar 
as mesmas oportunidades. Em outras pala-
vras, a questão racial está subordinada 
materialmente ao corpo, mas moral e inte-
lectualmente ao Espírito imortal.

Fica bem claro que os problemas raciais 
se subordinam ao corpo quando se dirigem 
à organização física, podendo, entretanto, 
referir-se ao espírito quando se prendem à 
adaptação a uma existência material ou 
física.

É compreensível, também, consideran-
do a multiplicidade das existências, que 
problemas raciais experimentados em 
vidas passadas possam refletir-se na vida 
presente.

Em nosso país, a questão do racismo 
pode ser estudada em função dos aconteci-
mentos que precedem e sucedem à liberta-
ção dos escravos ocorrida, oficialmente, 
pela ‘‘Lei Áurea’’ promulgada pela prince-
sa Isabel em 1888, após esforços valiosos 
de intelectuais, religiosos e representantes 
da voz popular.

No dizer de Humberto de Campos, 
Espírito:

 Os filhos da África [...] [que construí-

ram] uma das pedras angulares do monu-
mento evangélico do Coração do Mundo 
[...] [sustentam sobre] os seus ombros [...] 
quase todos os elementos materiais para a 
organização física do Brasil e, do mananci-
al de humildade de seus corações resigna-
dos e tristes, nasceram lições comovedoras 
imunizando todos os espíritos contra os  
excessos do imperialismo e do orgulho 
injustificáveis das outras nações do planeta, 
dotando-se a alma brasileira dos mais belos 
sentimentos de fraternidade, de ternura e de 
perdão.

Os negros do Brasil se incorporaram à 
raça nova e a outras que vieram posterior-
mente, constituindo um dos baluartes da 
nacionalidade em todos os momentos. Com 
suas abnegações santificantes, fizeram 
brotar  as alvoradas do trabalho depois das 
noites primitivas. Na Pátria do evangelho 
eles têm sido estadistas, médicos, artistas, 
poetas e escritores, onde vivem os ambien-
tes da mais pura fraternidade. 

Nos mais importantes eventos que se 
realizam em nosso país, assim como nas 
conquistas brasileiras em diferentes áreas 
do conhecimento, os negros desenvolvem 
importante participação, confirmando a 
realidade de uma verdadeira integração 
cultural e espiritual.

Orlando Ayrton de 
Toledo 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

O RACISMO E A IGNORÂNCIA DA REALIDADE ESPIRITUAL



Dionísio, o moleiro, muito cedo 
partiu em companhia do filhinho, 
na direção de grande milharal.

A manhã se fizera linda.
Os montes próximos pareciam vestidos em 
gaze esvoaçante.
As folhas da erva, guardando, ainda, o 
orvalho noturno, assemelhavam-se a capri-
choso tecido verde, enfeitado de pérolas. 
Flores vermelhas, aqui e ali, davam a ideia 
de jóias espalhadas no chão.
As árvores, muito grandes, à beira da estra-
da, despertavam, de leve, à passagem do 
vento.
O Sol aparecia, brilhante, revestindo a 
paisagem numa coroa resplandecente.
Reinaldo, o pequeno guiado pela mão 
paterna, seguia num deslumbramento. Não 
sabia o que mais admirar: se o lençol de 
neblina muito alva, se o horizonte inflama-
do de luz. Em dado momento, perguntou, 
feliz:
- Papai, de quem é todo este mundo?
- Tudo pertence ao Criador, meu filho -
esclareceu o moleiro, satisfeito -; o Sol, o 
ar, as águas, as árvores e as flores, tudo, 
tudo, é obra dEle, nosso Pai e Senhor.
- Para que tudo isto? - continuou o petiz 
contente.
- A fim de recebermos esta escola divina, 
que é a Terra.

- Escola?
- Sim, filho - tornou o genitor paciente -, 
aqui devemos aprender, no trabalho, a 
amar-nos uns aos outros, aprimorando 
sentimentos, quanto devemos aperfeiçoar o 
solo que pisamos, transformando colinas, 
planícies e pedras em cidades, fazendas, 
estábulos, pomares, milharais e jardins.
Reinaldo não entendeu, de pronto, o que 
significava “aprimorar sentimentos”; con-
tudo, sabia perfeitamente o que vinha a ser 
a remoção dum monte empedrado. Surpre-
so, voltou a indagar:
- Então, papai, somos obrigados a trabalhar 
tanto assim? Como será possível modificar 
este mundo tão grande?
O moleiro pensou alguns instantes e obser-
vou:
- Meu filho, já ouvi dizer que uma andori-
nha vagueava só, quando notou que um 
incêndio lavrava em seu campo predileto, 
O fogo consumia plantas e ninhos. Em vão, 
gritou por socorro. Reconhecendo que 
ninguém lhe escutava as súplicas, pôs-se 
rápida para o córrego não distante, mergu-
lhando as pequenas asas na água fria e 
límpida; daí, voltava para a zona incendia-
da, sacudindo as asas molhadas sobre as 
chamas devoradoras, procurando apagá-
las. Repetia a operação, já por muitas vezes, 
quando se aproximou um gavião preguiço-

so, indagando-lhe com 
ironia: - “Você, em verda-
de, acredita combater um 
incêndio tão grande com 
algumas gotas d'água?“ A 
avez inha  pres ta t iva ,  
porém, respondeu, calma: 
- “É provável que eu não possa fazer a obra 
toda; entretanto, sou imensamente feliz 
cumprindo o meu dever.
O moleiro fêz uma pausa e interrogou o 
filho:
- Não acredita você que podemos imitar 
semelhante exemplo? Se todos procedêsse-
mos como a andorinha operosa e vigilante, 
em pouco tempo toda a Terra estaria trans-
formada num paraíso.
O menino calou-se, entendendo a extensão 
do ensinamento e, no íntimo, contemplan-
do a beleza do quadro matinal, desde as 
margens do caminho até a montanha distan-
te, prometeu a si mesmo que procuraria 
cumprir no mundo todas as obrigações que 
lhe coubessem na obra 
sublime do Infinito Bem
 Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ 
NO PASSEIO MATINAL

Certo dia, lemos uma poesia, cujos 
versos se referiam à hipótese de um ser 

humano ser Deus por uma semana.
Se eu fosse Deus, escreveu o poeta, um 

minuto seria suficiente para tomar uma 
única decisão.

Na qualidade de Deus, chamaria o meu 
anjo-secretário e ditaria os dois artigos 
singelos da minha lei:

Artigo primeiro - A partir deste instante, 
ficam abolidos, em todos os quadrantes do 
terceiro planeta do Sistema Solar, na 
periferia da Via Láctea, a miséria, o 
desamor, a injustiça, a doença, a ignorân-
cia, a guerra e a morte.

Artigo segundo - Revogam-se as 
disposições em contrário.

*   *   *

Certamente muitos de nós, como o poeta, 
faríamos a mesma determinação, eliminan-
do, para sempre, a miséria, o desamor, a 
injustiça, a doença, a ignorância, a guerra e 
a morte.

Mas, se observarmos bem, veremos que 
Deus, que é a Inteligência Suprema do 
Universo, já decretou isso nas Suas 
soberanas leis.

É só uma questão de tempo para que essa 
situação se torne realidade.

Isso porque o Criador, que é a Sabedoria 
Suprema, não pode violentar o livre-
arbítrio de Seus filhos, impondo uma 
perfeição que ainda estamos longe de 
alcançar.

Se Deus nos houvesse criado perfeitos, 
nenhum mérito teríamos para gozar dos 
benefícios dessa perfeição.

Onde estaria o merecimento sem a luta? 
Além disso, a desigualdade existente entre 
as criaturas é necessária às suas personali-
dades.

Tudo isso colaborando com a harmonia 
do Universo.

Se todos os homens podem chegar às 
mais altas funções, seria o caso de pergun-
tarmos por que o governante de um país não 
faz de cada um de seus soldados um 
general?

Por que todos os empregados subalternos 
não são funcionários superiores? Por que 
todos os colegiais não são mestres?

Isso não é possível porque cada um dos 
seres humanos é único, tem suas próprias 
qualidades.

Por isso mesmo, cada um de nós tem 
missões diferentes sobre a Terra, conforme 
os graus de evolução em que nos encontra-
mos.

Se todos os Espíritos encarnados na Terra 

estivessem no nível de Ghandi, Chico 
Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, não 
haveria necessidade de nenhum decreto 
proibindo a miséria, o desamor, a injustiça, 
a doença, a ignorância e a guerra.

Somos filhos do Senhor do Universo e 
somente nos cabe fazermos a nossa parte 
para que, um dia, a Terra seja um planeta 
ideal, onde reinem a paz e a felicidade.

Todos fomos criados simples e sem 
nenhum conhecimento, mas todos, sem 
exceção, temos como destino final a 
perfeição.

Portanto, todos nós seremos anjos um 
dia, só depende da nossa vontade. E essa 
vontade também inclui a busca das 
verdades que regem a vida, ou seja, as leis 
divinas.

*   *   *

A miséria, o desamor, a injustiça, a 
doença, a ignorância e a guerra, são 
problemas criados por nós mesmos.

Portanto, não precisamos ser Deus para 
abolir todas as misérias que nos causam dor 
e sofrimento.

Basta que queiramos, que nos empenhe-
mos para isso, que estabeleçamos uma 
corrente firme, dando-nos as mãos, todos 
nós, com esse único propósito.

Pensemos nisso!

 Redação do Momento Espírita, com 
frases iniciais de artigo de João Manuel 
Simões, publicado no Jornal Gazeta do 
Povo, de Curitiba, Paraná, em 11 de 
março de 2003 e na questão 119 de O livro 
dos Espíritos, de Allan 
Kardec, ed. FEB.

C o l a b o r a ç ã o :  
Luciana Beatriz Arioli 
Trombini

SE EU FOSSE DEUS...
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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

EXPRESSÕES 

LUNARES
I

Lua que assedias os poetas,
Acalentando sonhos e inspirações,
Lua que parece iluminar as metas,

Nas cidades e nos sertões.
 

II
Lua que harmoniza os olhares,

Encantando noite a dentro, 
e madrugada afora,

Lua que tonaliza as vozes dos seresteiros,
Lua que sinaliza os pássaros à cantar,

Antes que a noite vá embora!

III
 Lua, quantas belezas tu nos destes,

Pintando as mentes, de poesias e lindas 

histórias.
Lua és um dos mais belos corpos celestes,

Provando que nas mãos de Deus!
Há infinitas glórias!

               José Bastos

POESIA

Porque andas tão cansado?
Se tens uma cama para repousar

Enquanto tantos se cobrem com papelão

Por que andas tão triste?
Se a alegria cerca o seu dia

Muitos sorriem ao ver o por do sol

Porque esta angústia no peito?
Se está cercado de amor familiar

Outros não têm um bichinho pra chamar 
de seu

Porque brota lágrimas de seus olhos
Olhos que vêm as belezas do mundo 

Quantos são os que nunca viram

Porque blasfema a tua sorte
Se conhece as leis do Mestre Amigo

Olhe a quantidade de ignorantes que te 
cercas

Dê uma chance a ti mesmo
Deixe a luz entrar em tua alma

Um sorriso em teus lábios ilumina o 
mundo

Uma palavra amiga equilibra tudo!

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça no dia 25/08/2018)

PORQUE

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435

SE FOR  COMPRAR
ONLINE - COMPRE

COMIGO!

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

 cada momento podes recomeçar Auma tarefa edificante que ficou 
interrompida. Nunca é tarde para 

fazê-lo; todavia, é muito danoso não lhe dar 
prosseguimento.

Parar uma atividade por motivos 
superiores às forças é fenômeno natural. 
Deixá-la ao abandono é falência moral.

A vida é constituída de desafios 
constantes. Sai-se de um para outro em 
escala ascendente de valores e conquistas 
intelecto-morais.

Sempre há que se começar a viver de 
novo.

Uma decepção que parece matar as 
aspirações superiores; um insucesso que se 
afigura como um desastre total; um ser 
querido que morreu e deixou uma lacuna 
impreenchível; uma enfermidade cruel que 
esfacelou as resistências; um vício que, por 
pouco, não conduziu à loucura; um prejuízo 
financeiro que anulou todas as futuras 
aparentes possibilidades; uma traição que 
poderia ter-te levado ao suicídio, são 

apenas motivos para recomeçar de novo e 
nunca para se desistir de lutar.

Não houvesse esses fenômenos negati-
vos na convivência humana, no atual 
estágio de desenvolvimento das criaturas, e 
os estímulos para o progresso e a libertação 
seriam menores.

Colhido nas malhas de qualquer 
imprevisto ou já esperado problema 
aterrador, tem calma e medita, ao invés de 
te deixares arrastar pela convulsão que se 
irá estabelecer. Refugia-te na oração, a fim 
de ganhares força e inspiração divina.

Como tudo passa, isto também passará, 
e, quando tal acontecer, faze teu recomeço, 
a princípio, com cautela, parcimonioso, até 
que te reintegres novamente na ação 
plenificadora.

Teu recomeço é síndrome de próxima 
felicidade.

FRANCO, Divaldo Pereira. 

(Filho de Deus. Pelo Espírito Joanna de 
Ângelis. LEAL. Capítulo 12.)

TEU RECOMEÇO

Consistirá na maceração do corpo a 
perfeição moral? Para resolver essa 
questão, apoiar-me-ei em princípios 

elementares e começarei por demonstrar a 
necessidade de cuidar-se do corpo que, 
segundo as alternativas de saúde e de 
enfermidade, influi de maneira muito 
importante sobre a alma, que cumpre se 
considere cativa da carne. Para que essa 
prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo 
a conceber as ilusões da liberdade, tem o 
corpo de estar são, disposto, forte. Façamos 
uma comparação: Eis se acham ambos em 
perfeito estado; que devem fazer para manter 
o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas 
necessidades tão diferentes? Inevitável 
parece a luta entre os dois e difícil achar-se o 
segredo de como chegarem a equilíbrio.

Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, 
que tem por base o aniquilamento do corpo, e 
o dos materialistas, que se baseia no 
rebaixamento da alma. Duas violências quase 
tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado 
desses dois grandes partidos, formiga a 
numerosa tribo dos indiferentes que, sem 

convicção e sem paixão, são mornos no amar 
e econômicos no gozar. Onde, então, a 
sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? 
Em parte alguma; e o grande problema ficaria 
sem solução, se o Espiritismo não viesse em 
auxílio dos pesquisadores, demonstrando-
lhes as relações que existem entre o corpo e a 
alma e dizendo-lhes que, por se acharem em 
dependência mútua, importa cuidar de 
ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, 
cuidai igualmente do vosso corpo, instrumen-
to daquela. Desatender as necessidades que a 
própria Natureza indica, é desatender a lei de 
Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que 
o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e 
pelas quais é ele tão responsável quanto o 
cavalo mal dirigido, pelos acidentes que 
causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, 
martirizando o corpo, não vos tornardes 
menos egoístas, nem menos orgulhosos e 
mais caritativos para com o vosso próximo? 
Não, a perfeição não está nisso: está toda nas 
reformas por que fizerdes passar o vosso 
Espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, 
mortificai-o: esse o meio de o tornardes dócil 
à vontade de Deus e o único de alcançardes a 
perfeição. 

Jorge, Espírito Protetor. (Paris, 1863.)
Evangelho Segundo Espiritismo

CUIDAR DO CORPO E DO ESPÍRITO
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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 

Uma pequena reflexão para todos: Na 
fase transitória de aprendizado e de 
erros e acertos, conseguimos 

mascarar a realidade para as nossas 
conveniências. Como em uma batalha a 
estratégia, a análise do adversário, traçam 
um plano de combate. Os aprendizes 
buscam o melhor para seus objetivos, 
distorcendo a realidade para o conveniente, 
onde normalmente a defesa é o ataque.

Porém, se cada um exemplificar o seu 
aprendido trazendo a harmonização dos 
relacionamentos tanto de ordem familiar ou 
familiar.

O grande entrave que dificulta a todos na 
sua evolução é o grande vilão chamado 
“Ego! Lhes diz: o certo é você e não o outro. 
O emocional assimila com clareza o que lhe 
é projetado, e então o outro é sempre o 
causador da contenda e impasses da 
situação. A amargura se instala no íntimo do 
ser, criando uma falsa realidade, impedindo 
que sintam o prazer de que a melhor 
maneira de superar é transpor a sua 
expectativa de estar sempre certo e aceitar 

os fatos através do diálogo.
As mágoas, tristezas e desconforto que 

na realidade são o reflexo pleno das suas 
ações e atos. O difícil é aceitar as realidades 
apresentadas, deverão ser entendidas e 
aceitas, trazendo mais equilíbrio e 
sensibilidade, para que em uma situação 
futura possa ser colocada de forma mais 
coerente. Despojar-se da vaidade, do 
sentir-se acima dos outros, não trará 
alegrias ao seu coração e o vazio se 
apoderará dando brechas para a infiltração 
de opiniões contrárias, ocasionando o 
descompasso das relações. O despertar se 
fará com maior precisão, na medida em que 
a consciência se efetiva, trazendo novas 
perspectivas para o futuro. Lembrando 
sempre que o passo a ser dado deve ser o 
seu para que os outros passem a conhece-
los de forma adequada.

Aceitar os pontos de vista contrários é 
parte fundamental para solidificar através 
da razão o consenso da essência da 
verdade.

Hanz Wansberg 
SP. 04/05/2021

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)

A VERDADE DE CADA UM !

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 canal 
no youtube: Acesse: https://www.you 
tube.com/casadosespiritas?gl=BR

***
Reinaldo T. Jr - Inibmort:
https://www.youtube.com/channel/UCf
ACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?view_as
=subscriber

***
C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’:
https://www.youtube.com/channel/UCY
elzy2bzH7VbX1-Owa0MYg

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

***
Companheiros da Luz de Birigui: 
https://www.facebook.com/companheir
osdaluz

CANAIS NO YOUTUBE

Caros Amigos, sois humanos bem 
sabeis, mas a dor a raiva e a perda, 
faz parte da evolução do ser 

humano e todos devem passar por tais 
sentimentos para evoluir, pode ser um 
processo rápido ou demorado depende da 
evolução moral de cada um. Portanto e o 
trabalho no bem é que nos molda, nos 
melhora e nos ensina a evoluir.. Se sua 
hora, seu momento não chegou, ele virá, e 
você desfrutara das bênçãos de deus 
nosso criador.
  Um amigo. 

(Mensagem Psicografada no C.E. 
‘‘Fé, Amor e Justiça’’ no dia 27/10/2018)

SEJA LUZ

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

Na reunião íntima, o benfeitor 
espiritual Bittencourt Sampaio 
falava pelo médium, com propri-

edade e beleza. Em certo ponto da prele-
ção, dizia, veemente: - Revelamos os 
nossos sinais dominantes, nas manifesta-
ções pequeninas. Cada um tem reflexos 
diferentes. O heroísmo na praça pública 
pode ser mero fruto de circunstâncias 
especiais. É o cotidiano que nos revela o 
íntimo, nos gestos mais apagados, nas 
mínimas ações. A maldade aparece num 
ato de cólera. A calúnia por vezes se entre-
mostra numa simples palavra. A levianda-
de vem à baila num vago sorriso. A avare-
za, em muitas ocasiões, surge num vin-
tém… 

Nisso, alguém bate à porta cerrada. E o 
silêncio cai, pesado, no ânimo dos ouvin-
tes… 

O visitante, não se vendo logo atendi-
do, insiste com mais força. Pancadas 
violentas: duas, três, cinco vezes… 

O instrutor desencarnado retoma a 
palavra e explica: - Estudemos. A pessoa 
que nos procura talvez seja um modelo de 
cortesia na vida social; entretanto, pelo 
seu comportamento atrás da porta, anun-
cia claramente que um dos seus reflexos 
mais altos é a impaciência. 

Hilário Silva 
(Livro: A vida escreve)

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

Diogo Cáceres

SINAIS
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