
Os homens distinguem-se pelo que fazem; 
as mulheres, pelo que levam os homens a fazer.”

à   Carlos Drummond de Andrade -  Poeta (1902 - 1987)socialsocial
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Cidinha 
Araújo 
recebe 

mensagens 
de carinho 
de amigos 

e familiares 
por seu 

aniversário!

Edcleia 
Rodrigues 
completa 
mais um 
ano de 
vida neste 
sábado. 
Parabéns!

Eduardo Ribeiro Grilo celebra a chegada da
nova idade neste domingo. Felicidades!

Parabéns 
e muitos 
anos 
de vida 
para ele, 
Maurício 
Pimenta! 

Camila 
Armindo 
se prepara 
para 
apagar 
velinhas 
nesta 
segunda-
feira!

A bela 
Caroline 

Aúco 
recebe os 
parabéns 
de toda a 

galera!

Vithória Giacheto também está entre os
homenageados desta semana. Parabéns!

Muitas 
felicidades 

para ela, 
Letícia 

Gonçalves, 
que celebra 
nova idade 

nesta 
segunda-

feira!
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l  MINUTINHO
Caridade-Atitude

l	Por: Redação do Momento Espírita
A vida se assemelha a um campo, 

onde as sementes lançadas sempre 
encontram um terreno fértil para a 
germinação.

Somos todos semeadores a espargir 
sementes, a lançar os germes dos fru-
tos que logo mais colheremos.

Todo o bem, o belo, o correto e o 
justo que resultam de nossas ações, 
são as sementes que lançamos nas 
estradas da vida.

Não de outra forma, os disparates, 
os desequilíbrios, as injúrias e fofo-
cas também terão destino certo em 
nosso caminhar.

Todas as sementes lançadas terão 
seu tempo de germinação. Cabe ao 
semeador o dever intransferível de 
colher seus frutos, de proceder à co-
lheita devida.

Por justiça Divina, será sempre das 
nossas obras, do nosso proceder o re-
sultado que colheremos na lavoura 
que nos cabe.

Assim, se hoje colhemos frutos 
amargos, seja nas dificuldades ou 

l  Por CLARIUS‘‘

‘‘

Creiam no Deus que fez o
homem e não no Deus que

os homens fizeram.

pudesse trabalhar em benefício dos 
enfermos.

Lembrou-se de imediato daquele 
homem santo, conhecido da Espi-
ritualidade Superior, por seus votos 
de perfeição espiritual. Mas, o devo-
to se achava profundamente mergu-
lhado em suas contemplações, em 
seus jejuns. Não dispunha de uma 
mínima condição para ouvir qual-
quer pensamento de socorro às víti-
mas da epidemia. Não havia espa-
ço, em sua intimidade, para pensar 
em cooperação, considerando que 
ele evitava o menor contato com o 
mundo vulgar.

O anjo insistia no chamamento, 
sem que a situação se modificasse.

Porém, a peste era exigente e não 
admitia demora.

O mensageiro do céu recorreu a 
outras pessoas amantes da lei.

Nenhuma, entretanto, se julgava 
habilitada a contribuir. Ninguém de-
sejava se arriscar.

Como a necessidade era urgen-
te, pelos fios invisíveis do pensa-

carências, ou ainda em injustiças e 
traições, são essas as sementes que 
lançamos um dia e hoje frutificaram 
dessa forma.

Inevitavelmente colhemos aquilo 
que anteriormente ofertamos para a 
vida. E, por lógica e Justiça Divinas, 
amanhã será a colheita das semen-
tes que hoje espargimos.

Dessa forma, é natural que as mãos 
agora sangrem com os espinhos que 
estamos a colher. São apenas os re-
flexos de nossas ações inconsequen-
tes do ontem. Porém, amanhã será o 
momento de colher as sementes que 
estamos espalhando, nestes dias, nos 
caminhos da vida. Por isso, lembre-
mos: se a colheita é obrigatória, a se-
meadura é livre.

l CRÔNICA
O valor do serviço

l	Néio Lúcio
O livro “Jesus no lar” contém algu-

mas lições que o Mestre ministrou 
no círculo mais íntimo dos seguido-
res da primeira hora. Em uma delas, 
narra que Filipe, velho pescador de 

Cafarnaum, encanta-se com os en-
sinos do Cristo. Desejoso de apren-
der comenta a respeito da diferen-
ça entre os justos e os injustos. Tudo 
com o propósito de destacar o valor 
da santidade na Terra.

Jesus ouve calmamente e conta, 
com bondade, uma história:

Certo homem, de vida exemplar, 
alcançou posição de grande respeito 
público. Seus dias eram dedicados a 
orações e jejuns, no recinto do tem-
plo. Conhecia a lei como ninguém. 
Decorara os mais importantes tex-
tos desde Moisés aos profetas mais 
recentes. Quando passava pelas ru-
as, as próprias crianças se curva-
vam, reverentes. Alimentava-se de 
forma comedida. Vestia túnica sem 
mancha e evitava falar com qualquer 
pessoa considerada impura.

Aconteceu, no entanto, que uma 
grande peste atingiu cidade próxi-
ma a Jerusalém. Então, um anjo do 
Senhor desceu à Terra para socorrer 
necessitados e doentes, em nome da 
Divina Providência.

Naturalmente, ele precisava de 
mãos humanas, através das quais 

mento, o enviado divino conseguiu 
ser ouvido por antigo criminoso, 
que buscava a própria regenera-
ção. Esse não teve dúvidas, nem 
hesitação. Obedeceu ao doce cha-
mamento e, sem demora, se entre-
gou ao socorro dos contaminados. 
Providenciou o enterro de cadáve-
res, improvisou remédios, semeou o 
bom ânimo e aliviou os aflitos. Des-
sa forma, conquistou para si sóli-
das amizades no céu, adiantando-
se de maneira rápida, no caminho 
do paraíso.

Os presentes registraram a peque-
na história, entre a admiração e o 
desapontamento.

Foi então que o Senhor Jesus ex-
plicou que a virtude é sempre gran-
de e venerável. Mas não deve se cris-
talizar à maneira de joia rara e sem 
proveito. O amor cobre a multidão 
dos pecados e deve inspirar o servi-
ço santificante. Os pecadores labo-
riosos e convertidos ao bem encon-
tram a companhia dos anjos muito 
antes que os justos ociosos.

à  FÃ

 Da REDAçÃO
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No último domingo, 
dia 11, Policiais 
Militares da Força 
Tática da 1ª Com-

panhia PM do 16º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior 
em patrulhamento pela cida-
de de Fernandópolis foram 
solicitados a participarem de 
uma surpresa a um adoles-
cente muito especial. 

Erick Nalini da Silva é fã da 
Polícia Militar e estava pas-
seando na cidade na casa 
de familiares, que, cientes 

Jovem recebe visita 
surpresa de policiais 
em Fernandópolis 

de sua paixão, prepararam 
a surpresa. 

O jovem ficou radiante com 
a chegada da viatura com os 

policiais, mas segundo o Pri-
meiro Sargento PM Zaparoli 
quem acabou surpreendido 
por tamanho carinho e res-

peito foram os policiais mi-
litares que retribuíram com 
um forte abraço e uma boa 
conversa. 

Erick Nalini da Silva é fã da Polícia Militar e 
estava passeando na cidade na casa de familiares

Momento em que Erick encontrou os policiais militares 

Pensamento da Semana

“Ambiente limpo não é o que mais se limpa
e sim o que menos se suja”.

Chico Xavier
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celebridades
à  FIM DO CASAMENTO

Após pegar todos 
de surpresa com 
o anúncio da se-
paração de An-

dressa Suita, o cantor Gust-
tavo Lima decidiu deixar a 
casa onde, até então, mo-
rava com a esposa e os dois 
filhos, Gabriel e Samuel, em 
Goiânia.

A influenciadora digi-
tal e os filhos continuam 
vivendo no imóvel. Já o 
Embaixador fez uma mala 
e foi para a fazenda dele, 
localizada em Boa Vista, 
também no estado de Goi-
ás, segundo informações 
do portal Extra.

FiM DO AMOR
A separação no casal foi 

anunciada na sexta-feira 
(9/10), e gerou uma série de 
polêmicas. Já na terça-feira 
(13/10), Andressa afirmou 

que foi “acordada e comu-
nicada que não dava mais” 
para os dois continuarem 
como um casal. “Sem qual-
quer queixa, sem qualquer 
motivo e sem abertura para 
eu poder salvar o nosso ca-
samento”.

Para a coluna de Leo 
Dias, Gusttavo disse que 
não irá recorrer à Justiça 
contra Andressa e pagará 
os valores exigidos referen-
te a pensão para os filhos. 
“Tem que pagar R$ 100 mil 
de pensão? Eu vou pagar e 
acabou… E isso não é coisa 
que tem que ir para juiz. Eu 
resolvo com ela. Andressa 
também tem direito a uma 
pensão, tudo bem, eu pago. 
Eu só quero ficar de boa. 
Ficar em paz”, afirmou 
Lima.

Fonte: www.metro
poles.com

Cantor Gusttavo Lima deixa mansão
onde morava com Andressa Suita e filhos
O cantor está morando em outra
fazenda, também no estado de Goiás
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à  DISPENSADO

Bruno Gissoni entrou para 
o time dos dispensados pela 
Globo. O contrato do ator com 
a emissora chega ao fim em 
novembro após 10 anos de 
trabalho e não será renovado.

Assim como os outros dis-
pensados, Bruno pode fazer 
trabalhos na emissora por 

contrato por obra, ficando 
assim livre para demais tra-
balhos. “Agora vai ser por 
obra, se rolar alguma coisa”, 
comentou o artista em entre-
vista para o canal Rap 77.

“Isso é muito por uma mo-
dificação do mercado. Eu ti-
nha um contrato fixo por dez 
anos. [Agora] A gente fica 
livre para escolher outras coi-

sas”, disse Bruno. Durante a 
entrevista, o pai de Madale-
na comentou também sobre 
um falso vídeo íntimo vazado. 
“Meu melhor argumento foi: 
“Não sou eu porque o cara 
está transando de meia. Eu 
não transo de meia” - brincou 
ele. - Eu recebi esse vídeo e, 
na hora, falei: “Não tem nada 
a ver comigo. Dane-se. A ga-

lera não vai acreditar”. Mas, 
não. Todo mundo acreditou”, 
disse.

Bruno estreou na emissora 
em Malhação no ano de 2010. 
Atualmente, ele está no ar na 
reprise da novela Flor do Ca-
ribe, trama de 2013.

Fonte: tvefamosos.
uol.com.br

Ator Bruno Gissoni deixa 
a Globo após dez anos:
‘modificação do mercado’
Ator poderá fazer trabalhos na emissora por contrato por obra

Foto: Reprodução

Ator entrou para o time dos dispensados pela Globo

Gusttavo Lima e família antes da separação
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MALhAçãO
Segunda-feira, 17h30

Keyla confronta Dogão e os 
alunos a apoiam. Benê e Fio 
afirmam que não deixarão 
Juca sozinho na nova esco-
la. Samantha faz uma pro-
posta a Anderson. Keyla con-
vida Benê para ver Tonico e 
as duas conversam sobre a 
briga entre as amigas. Ellen 
diz a Jota que não quer en-
contrar Keyla. Keyla conta a 
Benê que sua avó a aconse-
lhou a abrir um brechó. MB 
convence Ellen a ajudá-lo 
em uma armação contra Ma-
lu. MB e K1 falam sobre sua 
viagem para Felipe e K2, res-
pectivamente. Dóris conver-
sa com Bóris sobre sua preo-
cupação com Dogão. Dogão 
finge pedir desculpas a Ke-
yla. Dóris conversa com Do-
gão. Jota ajuda Ellen. Malu 
se desespera com a armação 
na escola. Dogão instala uma 
bomba caseira no colégio.

hAJA CORAçãO
Sábado, 19h15

Apolo agride Beto. Adônis 
não reconhece Nair como 
sua mãe, e Larissa se irri-
ta. Francesca, Tito e Nair 
ajudam a apartar a briga 
entre Apolo e Beto. Cami-
la desperta do coma, mas 
não reconhece Lucrécia e 
Agilson. Aparício alerta Fe-
dora e Teodora sobre Leo-
zinho. Leozinho seduz Fe-
dora. Bruna se incomoda 
quando Giovanni mencio-
na Camila. Carmela se in-
sinua para Beto, que deseja 
apenas saber de Tancinha. 
Leozinho manipula Fedora 
para que a menina se con-
vença a casar com ele.

FLOR DO CARiBE 
Sábado, 18h00

Alberto avisa a Ester que pe-
dirá a guarda das crianças se 
ela se separar dele. A moci-
nha fica assustada com as 
ameaças. Juliano acha gra-
ça de ficar escondido no ar-
mário do quarto da casa de 
Natália. Ester finge acreditar 
em Gonzalo e afirma para o 
delegado que ele deve pren-
der Cassiano. Ester, por ou-
tro lado, pede desesperada 
que Doralice avise para Cas-
siano se esconder. Alberto, 
hipócrita, manda que Helio 
fique a disposição do delega-
do. Ester, temendo o pior, fi-
ca nervosa ao saber que nem 
Zuleica e nem Doralice con-
seguiram avisar Cassiano. 
Doralice pede a Juliano que 
esconda Cassiano em seu 
barco. Ester finalmente con-
segue avisar Cassiano que a 
policia está a sua procura e o 
faz ficar atento. 

ChiQUiTiTAS
Sábado, 20h30

Na cozinha, Chico avisa aos 
meninos que já está conver-
sando com uma pessoa pelo 
site de relacionamento e re-
vela que é a Eterna Apaixo-
nada. Vivi entra na cozinha e 
destrata todos. A pequenina 
conta que Michelle não per-
tence mais ao grupo das Top 
3. Chico pergunta para Vivi se 
ela irá apenas comer salada. A 
pequenina avisa que está de 
dieta e o cozinheiro se preo-
cupa. No Café Boutique, Carol 
aconselha Leticia a marcar os 
exames o mais rápido possível. 
A moça tranquiliza a amiga e 
diz que irá marcar. Triste, To-
bias entra no local e as meni-
nas tentam animar o barista. 
Carol da a ideia de todos sa-
írem juntos e Beto os convi-
da para irem a um karaoquê. 
No orfanato, Mili se empolga 
com os comentários que fize-
ram em seu vídeo. 

ESCRAVA MãE
Segunda-feira, 20h50

Tomás e Átila boquiaber-
tos olhando para Rebeca. 
Ela percebe os olhares e sor-
ri. Átila e Tomás acenam ao 
mesmo tempo, respeitosos. 
Almeida se retira da festa e 
no caminho se depara com 
Petúnia e o bebê. Almeida fi-
ca estático, sem reação. Petú-
nia o observa, tensa. Almeida 
se aproxima e ela recua, as-
sustada, protegendo a crian-
ça. Almeida a encara, sério. 
Urraca leva uma taça de vi-
nho para um local mais va-
zio do salão e, discretamen-
te, despeja o conteúdo do 
pingente dentro da taça. Al-
meida tira o bebê dos braços 
de Petúnia que teme que ele 
faça algum mal. O bebê cho-
ra e Almeida acha que está 
com fome. Ele coloca o dedo 
mínimo na boca do bebê que 
para de chorar e ele sorri. Mi-
guel tira Juliana para dançar.  

A FORçA DO QUERER
Sábado, 21h00

Ritinha aceita bem a gravidez 
de Cibele. Eugênio não con-
segue falar com Joyce sobre 
sua amizade com Irene. Sil-
vana paga um alto valor pa-
ra um dos jogadores de pô-
quer, mas acaba cancelando 
o cheque. Ivana chora diante 
da psicóloga. Dandara e No-
nato conversam sobre os con-
flitos com seus corpos. Ivana 
vê Cláudio com uma moça. 
Eugênio avisa a Ritinha que 
mandará seu motorista le-
vá-la para ver a mãe. Edinal-
va pede para Abel ajudá-la a 
comprar um carro. Bibi escu-
ta a gravação feita no carro de 
Rubinho com seu celular. Eu-
gênio não atende o telefone-
ma de Irene. Silvana foge do 
cobrador do jogo de pôquer. 
Cláudio pergunta por Ivana 
para Amaro. Heleninha dis-
cute com Caio por não que-
rer brigar por seus direitos.

Resumo de Novelas

ÁRiES
M u d a n ç a s 
grandes po-
derão ocor-

rer, a partir de hoje e inau-
gurar uma nova fase no 
amor e na carreira. A Lua 
nova inaugurará uma fase 
de maior satisfação na vi-
da íntima. Planos de casa-
mento ou de associação ga-
nharão força. Aproveite as 
próximas quatro semanas 
para renovar os sentimen-
tos e iniciar relações. No-
vas oportunidades abrirão 
portas para o futuro.

TOURO
Comece um 
novo traba-
lho. Momen-

to favorável para mudar a 
rotina e renovar filosofias. 
A Lua nova trará boas no-
tícias no trabalho. Você po-
derá firmar um contrato 
ou fortalecer sua posição. 
Aproveite as próximas qua-
tro semanas para desenvol-
ver um projeto ambicioso e 
ampliar perspectivas finan-
ceiras. Planeje uma viagem 
com os filhos. Novas rela-
ções à vista!

GêMEOS
Explore seus 
talentos cria-
tivos e aposte 

nos projetos pessoais. Lua 
nova em harmonia com seu 
signo fortalecerá a identi-
dade e tornará a vida mais 
gostosa. Aproveite as pró-
ximas quatro semanas para 
desenvolver ideias, aumen-
tar a exposição e conquis-
tar novos espaços. Paixão e 
fertilidade não faltarão. Se 
estiver só, tudo aberto pa-
ra o amor. Mude a rotina e 
o lifestyle. 

CâNCER 
Fase nova na 
vida familiar. 
Se o plano for 

mudar de casa ou investir 
em maior conforto e segu-
rança, você encontrará óti-
mas opções. A Lua nova for-
talecerá as bases afetivas. 
Jogue a autoestima para ci-
ma e renove os sentimen-
tos. Mudanças na maneira 
de se relacionar e nos con-
ceitos sobre prazer favore-
cerão a vida íntima. Amor 
em alta, nas próximas qua-
tro semanas. 

LEãO
Resolva dúvi-
das, esclareça 
contratos e en-

contre maneiras diferentes 
de se comunicar. Bom mo-
mento para acertar a docu-
mentação e planejar viagens. 
A Lua nova trará aprendi-
zado e informações precio-
sas que movimentarão a vi-
da familiar numa direção 
positiva. Aproveite as pró-
ximas quatro semanas pa-
ra solucionar pendências, 
cuidar da saúde e expan-
dir o trabalho.

ViRGEM
Com Lua no-
va na área do 
dinheiro, você 

poderá firmar um negócio, 
iniciar novo empreendimen-
to e administrar os bens e 
patrimônio com maior cla-
reza. As próximas quatro 
semanas trarão oportu-
nidades de crescimento 
financeiro. Mudanças e 
novos projetos estarão no 
pacote e trarão evolução 
da carreira. Valorize seus 
talentos e conquiste no-
vos espaços.

LiBRA
Lua nova em 
seu signo 
anuncia re-

nascimento e novo ciclo de 
vida. Uma viagem e cone-
xões influentes facilitarão 
seu caminho. Aproveite as 
próximas quatro semanas 
para se reinventar e iniciar 
projetos. Bom também pa-
ra cuidar da saúde, bem-es-
tar e equilíbrio. Novas rela-
ções começarão devagar, 
com Marte retrógrado. Ava-
lie escolhas, conduta e pa-
drões de consumo. 

ESCORPiãO
Autoconheci-
mento, sonhos 
reveladores e 

passo maior na terapia mar-
carão esta Lua nova. Apro-
veite as próximas quatro 
semanas para se fortale-
cer interiormente. Troca de 
confidências esclarecerão 
dúvidas numa relação es-
pecial. Talvez precise re-
pensar objetivos pessoais 
e decisões tomadas ante-
riormente. Novo trabalho 
envolverá renegociação. 
Criatividade em alta! 

SAGiTÁRiO
Ingresso num 
grupo estimu-
lante, ou mu-

danças no ambiente social, 
abrirão portas na carreira. 
A Lua nova trará envolvi-
mento com assuntos cole-
tivos e atividades em equi-
pe. Aproveite as próximas 
quatro semanas para fir-
mar amizades e ampliar 
interações nas redes. Ne-
gócios estarão aquecidos. 
Bom período para se asso-
ciar e aumentar o poder de 
influência.

CAPRiCóRNiO
Assuma posi-
ção de maior 
destaque, ou 

mude o papel profissional. 
A Lua nova inaugurará uma 
fase de sucesso e projeção. 
Tudo aberto também para 
iniciar um empreendimen-
to próprio e ampliar opções 
de trabalho. Mudanças no 
projeto de vida virão no pa-
cote. Assuntos de família 
ainda preocuparão. Resol-
va uma coisa por vez. Amor 
com confiança e planos de 
viagem.

AQUÁRiO
O t i m i s m o , 
esperanças e 
visão ampla 

marcarão esta Lua nova 
que alargará os horizontes 
e trará maior confiança no 
futuro. Aproveite as próxi-
mas quatro semanas para 
se expor e brilhar publica-
mente. Você poderá se en-
volver com temas coletivos 
e defender causas relevan-
tes. Posicionamento claro 
aumentará seu prestígio e 
projeção. Amor com cum-
plicidade e união.

PEixES 
A Lua nova fa-
vorecerá mu-
danças e au-

mento de poder. Aproveite 
as próximas quatro sema-
nas para fortalecer laços 
afetivos, aprofundar rela-
ções e intensificar a vida 
íntima. Planos do casamen-
to ganharão impulso. Em-
barque num clima mágico 
no amor. Negócios esta-
rão em andamento positi-
vo. Ótimo período para fir-
mar parcerias e fazer novas 
amizades.

Horóscopo


