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lgumas vezes sou questionado por doutrina, quanto para os neófitos que 
fulano ou sicrano do porquê da auxiliados por um dirigente, locaria uma Anecessidade de frequentar um obra que o auxiliasse a entender os 

centro espírita. E sem nenhuma cerimônia problemas que o levaram àquela casa.
afirmo que não há necessidade alguma em Outros trabalhos fundamentais são 
frequentar um centro. Muitos ficarão aqueles que vão de encontro aos 
estarrecidos com esta resposta, mas afirmo necessitados, seja na distribuição de cestas 
que não convenço ninguém a frequentar básicas, auxílio a famílias carentes, 
uma casa de oração espírita. Não que eu evangelização infantil, visitas a doentes, 
seja totalmente contra o proselitismo, dentre outras formas de exercitar a tão 
entretanto o que me ocorre ao responder difundida caridade.
esta questão é que não devemos freqüentar É necessário frisar que todas as pessoas 
um centro, mas vivê-lo. serão bem recebidas em um centro espírita 

O centro é muito mais que um simples independente da crença que ela professe, a 
local para reuniões religiosas, é muitas maioria dos dirigentes espíritas sentem-se 
vezes hospital e sempre escola. Na casa felicíssimos quando seus trabalhos são 
espírita nos reunimos para aprender e apreciados por pessoas não espíritas, afinal 
algumas vezes repassar as lições do entendemos que existem alguns problemas 
evangelho de Jesus, traduzidas pelos que não são vistos com bons olhos em 
espíritos. outras religiões, dentre eles o de cunho 

É nesse local que refazemos nossas espiritual.
energias, recebendo o passe e sorvendo a Infelizmente muitas pessoas ao 
água fluidificada. Ali os amigos e parentes encontrar melhora para suas dificuldades 
desesperados muitas vezes conseguem abandonam o Centro e consequentemente 
serenar seus corações ao receberem teêm seus problemas aflorados novamente, 
notícias dos irmãos já desencarnados. comprovando que a casa 
Médiuns abençoados recebem mensagens e espírita não deve ser 
livros do além com lições de um frequentada, mas vivida.
maravilhoso teor intelectual e moral. Tenham um ótimo mês.

Todo centro deveria ter uma biblioteca, 
tanto para sanar a necessidade daqueles que 
querem se aprofundar no estudo da 

Inibmort

A CASA ESPÍRITA
9.ª SEMANA
ESPÍRITA DE 
GETULINA

150 Anos do Livro 
dos Médiuns

ABERTURA
25/04 - Segunda-feira às 20:00h 

C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
Palestrante: Sônia Paz

Tema: Ação dos Espíritos sobre a 
Matéria

27/04 - Quarta-feira às 19:30h 
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’

Projeção do Filme:
‘‘NOSSO LAR’’

29/04 – Sexta-feira às 20:00 
C.E ‘‘Amor e Caridade’’

Palestrante: Aylton G. Paiva
Tema: O que o espiritismo pode 

oferecer de bom a você.

ENCERRAMENTO
01/05 - Domingo às 20:00h 
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’

Palestra Cantada pelo 
Grupo Seareiros do Mestre

da Cidade de Birigui/SP
uando a aflição lhe bateu à porta, o bradou: 
discípulo tomou as noticias do - Mestre! Mestre!... Q
senhor e leu-lhe a promessa divina: O Excelso Benfeitor afagou-lhe a cabeça 

“Estarei convosco até o fim dos fatigada, como quem lhe expungia toda a 
séculos...” chaga de angústia, e falou, compassivo: 

Acendeu-lhe a esperança no imo d'alma. - Realmente, filho meu, estarei com 
E, certa manhã, partiu à procura do todos e em toda a parte, até o fim dos 

mestre, à feição da corça transviada no séculos; no entanto, moro no coração da 
deserto, quando suspira pela fonte das caridade, em cuja luz tenho encontro 
águas vivas. marcado com todos os aprendizes do bem 

Entrou num templo repleto de luzes eterno... 
faiscantes, onde se lhe venerava a memória; Debalde, tentou o discípulo reter o 
todavia, não obstante sentir que a fé aí Senhor de encontro ao peito... 
brilhava entre cânticos reverentes Através da neblina espessa das lágrimas 
e flores devotas, não encontrou o Divino a lhe inundarem o rosto mudo, reparou que 
Amigo. a celeste visão se diluía no anilado fulgor do 

Buscou-o nos vastos recintos, onde se lhe céu vespertino, mas, na acústica do próprio 
pronunciava o nome com reflexão de ser, ressoavam para ele agora as palavras 
supremo respeito; contudo, apesar de inesquecíveis: 
surpreender-lhe o ensinamento puro, no - Toda vez que amparardes a um desses 
verbo daqueles que sobraçavam dourados pequeninos, por amor de meu nome, é a 
livros, não lhe anotou a presença. mim que o fazeis... 

Na jornada exaustiva, gastou as horas ... 
Em vão, atravessou portadas e colunas,    Meimei do Livro O Espírito da Verdade - 
altares e jardins. Pisc. Chico Xavier e 

Descia, gélida, a noite, quando escutou Waldo Vieira
os gemidos de uma criança doente, 
abandonada à sarjeta. 

Ajoelhando-se, asilou-a amorosamente 
na concha dos próprios braços. Ao levantar 
os olhos, viu Jesus, diante dele e, fremente, 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues  
Tempeste.
leudimilatempeste@ 
hotmail.com

ENCONTRO MARCADO 

MENSAGENS DE 
EMMANUEL

DIVINA MÃO
eus caros amigos, que 
as forças Divinas vos Mconcedam muita paz 

espiritual.
Guardai o vosso salário de tranqüilidade 

no dever cumprido.
Bem poucas consciências encarnadas 

podem fazer semelhante colheita,
nesta hora da humanidade terrestre, em que 
tantas tempestades cobrem o céu.

Vi v e m o s  u m a  g r a n d e  é p o c a
planetária - época de dor e esperança,
discórdia e renovação, sofrimento e 
ansiedade.

Que o senhor nos dê a sua Divina Mão.
Que a paz d´Ele esteja aqui, como 

sempre, são os sinceros 
votos do irmão e servo.

C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  
Waldomiro B. Bana



 mais completo médium que colocada na frente de um espelho, foi lida respectivamente, nos dias 
passou pela história foi sem dúvida assim:- 10 e 12.”OChico Xavier. “My dear and generous friends of the “Em 1963, escreveu 

Embora tenha feito apenas o Curso fraternity´s doctrine. Good health and também dois livros em 
peace in God, our Father! Let us learn the dois dias: “Opinião Espírita”, com 204 Primário, Chico legou à humanidade mais 
life in the love´s law, from the instructions páginas, e “Sexo e Destino”, com 360 

de 400 obras psicografadas, abordando os 
of Jesus Christ; Except this work almost páginas ,  ambos  de  André  Luiz ,  

mais diferentes assuntos, alguns deles com always in the earthly word represent the respectivamente, nos dias 2 e 4 de julho.”
valiosos e profundos ensinamentos no struggle and studies of the vanity and from “Em 31 de março de 1969, ele escreveu 

the darkness of the little men´s science. dois livros no mesmo dia: “Passos da Vida” campo da ciência, da filosofia e da religião.
Your brother (Espíritos Diversos) com 156 páginas e Chico Xavier foi um médium completo. 

Emmanuel”. “Estante da Vida” (Irmão X) com 184 Teve vários casos de xenografia, ou 
Chico escrevia com muita rapidez as páginas, portanto, um livro em apenas meio psicografia especular, que consiste em 

mensagens recebidas da espiritualidade, e dia.”escrever as mensagens de traz para frente. 
trouxe orientação e consolo a centenas de Escritor algum no mundo, por mais Essas mensagens, para serem lidas, 
milhares de pessoas, ao longo de sua portentoso e veloz que seja, pode alcançar precisam ser colocadas na frente de um 
abençoada carreira mediúnica. tamanho recorde. E Chico, ao realizar espelho.

Era tão rápido que chegou a escrever até tamanha proeza, não revelou ter sentido o Apenas para registro, menciono uma 
dois livros em um só dia, conforme nos menor cansaço físico ou delas. Em 4 de abril de 1937, na sede da 
informa Luciano Napoleão da Costa e mental.União Espírita Mineira, após um concerto 
Silva, em seu livro “Nosso amigo Chico do exímio violinista Levino Albano 
Xavier”. Ary Brasil MarquesConceição em favor do Abrigo Jesus, Chico 

Vejam o que informa o Sr. Luciano: “Em Xavier recebeu, em dois minutos, a 
1952, escreveu em dois dias, “Roteiro” de saudação abaixo transcrita, escrita em 
Emmanuel, com 172 páginas, e “Pai caracteres invertidos, em inglês, que 
Nosso”, de Meimei, com 104 páginas, 

Colaboração:  Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
Página 02                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                04/2011

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier - PSICOGRAFIA EM ALTA VELOCIDADE

rmãos amigos, devotados obreiros da seara de moralidade. suas elevadas vibrações, transformadas em 
de Jesus! Abraçando-os em nome dos Retornam à reencarnação para exercer pérolas que caiam do alto sobre os seus 
trabalhadores do lado de cá, rogamos ao influência positiva sobre as mentes que se habitantes, atingindo-lhes a fronte na forma de I

Mestre Amigo bênçãos de paz para todos. encontram em processo de reparação, serafina luminosidade.
Os novos tempos em transcurso no plano necessitadas de iluminação espiritual. E s t e j a m ,  p o i s ,  a t e n t o s  p a r a  o s  

físico anunciam uma era de transformações A atual Humanidade será pouco a pouco acontecimentos, meus filhos. Reflitam a 
necessárias à implementação do processo mesclada por esses dois grupos de Espíritos respeito do trabalho que se delineia e, do posto 
evolutivo do ser humano. Os dois planos da vida reencarnantes. Inicialmente na sua terça parte, de serviço onde se encontrem, sejam, todos e 
se irmanam e laços de solidariedade se abrangendo todo o Planeta, depois, dois e três cada um, foco de luz, ponto de apoio.
estreitam, tendo em vista os acontecimentos terços. O trânsito entre os dois planos estará Ouçam as vozes do céu, pois estão marcados 
previstos. significativamente acelerado. Um trânsito de pela luz dos guardiões planetários. Façam a 

Em atendimento aos compromissos firmados mão dupla, acrescentamos, pois coletividades parte que lhes cabem. Sejam bons, honestos, 
por orientadores do Planeta, almas abnegadas se de encarnados também retornarão à Pátria laboriosos, fraternos.
desdobram em atividades,  definindo verdadeira. Os dias futuros de lutas e dores assemelham-
responsabil idades e tarefas a serem Anunciam-se, então, o processo renovador de se aos "ais" apocalípticos. Surgirão aqui, acolá e 
desenvolvidas em épocas específicas. consciências por meio de provações, algumas mais além, implorando pela união, compaixão e 

Não longe, porém, nas regiões purgatoriais de acerbas. misericórdia, individual e coletiva.
sofrimento que assinalam o perfil dos seus Uma operação de decantação que visa Assim, irmãos e amigos, não cometam o 
habitantes, no mundo espiritual, almas se selecionar os futuros habitantes do Planeta, equívoco de olhar para trás, mas coloquem as 
agitam, movimentam-se, produzindo ruídos e aqueles que deverão viver os alvores da Era da mãos na charrua do Evangelho e sigam adiante. 
clamores na expectativa de se beneficiar em, de Regeneração. Não repitam a experiência a mulher de Ló, o 
alguma forma, com a programação que o Alto A massa humana de sofredores, de Espíritos patriarca hebreu que, possuidora de fé frágil, 
determina. empedernidos, repetentes de anteriores olhou para trás em busca dos prazeres perdidos, 

Desassossegados, temem as mudanças que já experiências, retornará à gleba terrestre em transformando-se em estátua de sal, desiludida 
lhes foram anunciadas e, por não saberem ainda cerca de cinqüenta anos, mas os guardiões da pela aridez das falsas ilusões.
administrar emoções e desejos, dirigem-se às Terra estarão a postos, ao lado de cada Façam brilhar a própria luz, meus filhos! Este 
praças públicas e aos templos religiosos de encarnado ou desencarnado convocando-os á é o clamor do Evangelho, hoje e sempre!...
diferentes interpretações para debaterem e transformação para o bem.
opinarem: ora aceitam os ventos das mudanças, É a era do espírito, anunciada a clarinadas na          Bezerra de Menezes
ora se rebelam, posicionando-se contra elas. manhã do dia de ontem, 18 de abril de 2010, no 
Nesse processo, influenciam os encarnados que momento em que o sol lançava os seus primeiros Colaboração Waldinete 
lhes acatam as opiniões vacilantes e, ao mesmo raios à Terra. Moreira
tempo, são por eles influenciados. Em região muito próxima ao plano físico, 

O certo é que a Humanidade chegou a um habitantes do Além quase que se fundiram com a 
ponto de sua caminhada evolutiva que não mais humanidade encarnada para, em reunião de luz e 
se lhe permite retrocesso de qualquer natureza. vibração amorosa, ouvir o mensageiro de Jesus 
Para os próximos cinqüenta anos já se delineia que lhes traçou as diretrizes de uma nova ordem 
um planejamento destinado a ser cumprido por planetária, que ora começa a se estabelecer.
uma coletividade de Espíritos que irão conviver Ismael  fa lou emocionado para  os  
com grandes e penosos desafios. representantes de todas as nacionalidades, logo 

Trata-se de uma população heterogênea após a manifestação clamorosa dos seus 
constituída de almas esclarecidas e de outras em patronos e guias.
processo de reajuste espiritual. As primeiras Revelou planos de Jesus relacionados à 
revelam-se i luminadas pelo trabalho cristianização dos homens . Ao final da 
desenvolvido na fieira dos séculos, quando abençoada assembléia, Espíritos valorosos 
adquiriram recursos superiores de inteligência e deram-se as mãos, envolvendo o Planeta em 

OS PRÓXIMOS 50 ANOS - UMA REUNIÃO NA ESPIRITUALIDADE SUPERIOR

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8147-3105 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com
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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 800 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

LIBERTAR-SE DE PRECONCEITOS E FANATISMO
ncontrei meu amigo Rogério e como que o envolvendo na sua aura de mais tranqüila, comentou:
começamos a conversar sobre as conhecimento e compaixão... -Interessante. É para se pensar!Ecoisas triviais: tempo, chuva, calor, Subitamente... andou em direção a uma -Sim, respondi-lhe. Esta fábula 

desempenho de times de futebol e coisas pilastra...abraçou-a e  começou a gritar: apresenta-nos material para reflexão sobre 
assim... -Socorro! Salve-me desta pilastra! Ela a liberdade de pensamento.

Subitamente meu amigo mudou a está me prendendo! Salve-me desta É importante desenvolvermos a 
fisionomia e disse com ar tristonho. pilastra! capacidade de pensar e sentir, pois é através 

-Pô, tô chateado. Discuti com meu O homem que fizera a pergunta achou delas que poderemos conhecer a nós 
cunhado sobre religião. Ele acha que a que o místico ficara maluco. mesmos e o mundo em que vivemos.
religião dele é melhor e eu acho que a minha  Os gritos desesperados começaram a Pelo pensamento desfrutamos de 
é melhor. atrair viandantes. liberdade ampla, embora dentro da 

No final só faltou um atirar a Bíblia na Surpreso o consulente indagou: concepção que dela temos.
cabeça do outro. -Por que está gritando assim? Vim de Quando nos agarramos a uma idéia, a 

-Disse-lhe, então, oh Rogério, e o longe para fazer-lhe uma pergunta uma religião e que ela passa a ser uma 
respeito pela liberdade de pensar do outro? importante para a minha vida. Pensei que o crença fanática ou preconceituosa, ficamos 

Vocês acham que estavam movidos pelo senhor era sábio, mas, parece-me que, é agarrados à pilastra. É difícil soltá-la.
respeito e pela liberdade de pensamento do louco. Por medo e insegurança ficamos 
outro ou atados a preconceitos e, desculpe- O senhor está segurando a coluna, porém cultivando a certeza de que é a melhor, a 
me dizer: fanatismo? pode largá-la na hora que desejar. correta, a verdadeira, a única.

-Pensando bem... acho que por pré Não é ela que o está prendendo! Vamos nós, também, procurar o místico 
conceitos e, de certa forma, de fanatismo – O místico soltou a pilastra... olhou para ouvi-lo.
respondeu. tranqüilamente...sorriu e disse: Lá está ele, sereno e tranqüilo no oásis 

-Então vou contar-lhe uma história que já -Muito bem, então você já tem a resposta das nossas mais elevadas e belas paisagens 
contei, mas é bem ilustrativa sobre libertar- à pergunta que me fez. dos ideais superiores, na topografia de 
se. Não são as suas crenças e preconceitos nossas mentes.

-Então relate. que o aprisionam. -É verdade, - comentou Rogério – lá 
-Aí vai. Você é que se agarra fortemente a eles e estará ele libertando-nos do preconceito e 
Um homem queria libertar-se de suas não deseja soltar-se. do fanatismo.

crenças limitadoras e preconceitos. Pervagou o tranqüilo olhar pelas  pessoas Despedindo-se disse:
Procurou um místico muito admirado que o cercavam, fixou olhar no atônito -Já tenho muito o  que pensar, hoje e... 

pelos seus conselhos. consulente e esclareceu: nos próximos dias.
Aproximou-se, respeitosamente, e expôs -Para livrar-se deles, basta saber e querer Sorrindo retruquei: - e eu também!

as suas inquietações. largá-los no momento que quiser.
                Aylton Paiva

O sábio olhou para ele atenciosamente Neste momento, Rogério com fisionomia 
                paiva.aylton@terra.com.br

Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Fique por dentro da moda. Visite a

CONHEÇA O SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/

Obsessores, obsidiados! servidor do Cristo, colimam por con-
A o b s e s s ã o ,  s o b  q u a l q u e r  vencer o algoz da elevação de princípios 

modalidade que se apre sente, é de que se revestem os atos do seu 
enfermidade de longo curso, exigindo doutrinador, terminando por deixar livre, 
terapia especializada de segura aplicação muitas vezes, aquele a quem afligia. 
e de resultados que não se fazem sentir Além da exemplificação cristã, a oração 
apressadamente. consegue lenir as úlceras morais dos 

Os tratamentos da obsessão, por assistidos, conduzindo benesses de har-
conseguinte, são complexos, impondo monia que apaziguam o desequilibrado, 
alta dose de renúncia e abnegação àqueles reacendendo nele a sede e a necessidade 
que se oferecem e se dedicam a tal mister. da paz.

Uma força existe capaz de produzir 
Livro: Nos Bastidores da Obsessão, resultados junto aos perseguidores 
ditado pelo Espírito Manoel Philomeno encarnados ou desencarnados, cons-
de Miranda, pisc. Divaldo cientes ou inconscientes: a que se deriva 
Pereira Francoda conduta moral. A princípio, o obsessor 

dela não se apercebe; no entanto, com o 
Colaboração: Luciana decorrer do tempo, os testemunhos de 
Beatriz Arioli Trombinielevação moral que enseja, confirmando 

a nobreza da fé, que professa como 

 - Envie-nos material através do email: uselins@gmail.com

OBSESSÃO



s Espíritos Superiores nos afirmam que a de seus dias, uma vida de sofrimento: terá ele o 
vigilância e a oração, são tarefas nossas direito de queixar-se, se não obtiver a cura que Ode todas as horas, pois, o indivíduo que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar 

assim não procede, estará com absoluta certeza, na prece a força de resistir às tentações”. ¹
muito mais sujeito às investidas dos irmãos Ainda sobre o tema em questão, ouçamos as 
ignorantes e desrespeitosos das trevas, que não se ponderações do Espírito Joanes, que nos 
importam como bem-estar de seus semelhantes, incentiva ao cultivo da prece em nosso lar, 
causando-lhes sérios transtornos, em forma de conforme segue:
aborrecimentos e desgraças que o infelicitarão, “Introduza a prece em casa, caso essa 
através de inúmeros prejuízos materiais e morais providência ainda não tenha sido tomada. A prece 
pelos quais poderá se deixar envolver. em casa é como a brisa leve, dúlcida e perfumada, 

Precisamos estar atentos a tudo que acontece à desfazendo fétidos que se insinuam aqui ou ali.
nossa volta, com pensamentos elevados agindo A vibração da mente que ora tem o poder de 
de forma cristã, fazendo o melhor ao nosso iluminar consciências, de clarear discernimentos, 
alcance pelo crescimento do bem e da paz, trazendo solução para diversos problemas de 
construindo um mundo melhor em todas as áreas difíceis aparências.
de nossa atuação, quer em família, na sociedade, Quem ora no lar vai, aos poucos, sensibilizando 
ou mesmo na casa espírita que freqüentamos, as almas de todos, mesmo aquelas que, 
valorizando mais esta encarnação com nossas aborrecidas consigo mesmas, desforram na vida e 
construções positivas de modo a trazer benefícios nos outros, como se todos devessem suportar 
a tantos quantos nos cruzarem o caminho do seus impulsos venenosos ou suas posturas de 
progresso evolutivo que palmilhamos no chumbo.
abençoado momento presente. Você que costuma ter cuidados com a qualidade 

Primeiramente precisamos vigiar, para não dos alimentos de uso familiar, que se esmera em 
cairmos em tentação, porque elas estarão ao oferecer o melhor aos de casa, em todos os 
nosso lado em qualquer ocasião e de mil formas sentidos, não deverá esquecer ou menosprezar a 
diferentes, ensejando-nos oportunidades para eloqüente contribuição da prece como aroma 
que a qualquer descuido de nossa parte, inebriante que desponta no jardim do lar, ou como 
possamos ser vítimas das armadilhas dos medicação formidável frente às enfermidades 
adversários da Luz, em seguida, precisamos estar morais em curso”. ²
envolvidos pelos benefícios da oração, para que A doutrina espírita nos possibilita conhecer 
através dos seus salutares efeitos, possamos instruções como estas, para que nos equipemos 
escutar a voz amiga dos benfeitores espirituais a com a vestimenta fluídica capaz de nos ajudar a 
nos transmitir suas sábias instruções, deixando a evitar muito dos nossos dissabores que nos 
decisão de segui-los ou não sob nossa inteira causam dores e sofrimentos todas as vezes que 
responsabilidade. negligenciamos esses sábios ensinamentos.

Encontramos em O Evangelho Segundo o Resta-nos a decisão de segui-los com todas as 
Espiritismo, as instruções dos Espíritos forças do nosso Ser, na preparação de um futuro 
Superiores sobre o assunto em pauta, que abaixo mais tranqüilo, alicerçado na fé, no trabalho, e na 
transcrevemos: caridade, conosco com o próximo e com a vida.

“Pela prece, obtém o homem o concurso dos 
bons Espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas Fontes:
boas resoluções e a inspirar-lhe idéias sãs. Ele 1) E.S.E. Cap. XXVII, item 11.
adquire, desse modo, a força moral necessária a 2) Livro - Para Uso Diário -Espírito Joanes - 
vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, Médium: José Raul Teixeira
se deste se afastou. Por esse meio, pode também Editora Fráter – Cap. 4
desviar de si os males que atrairia pelas suas 
próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê Colaboração: Francisco Rebouças
arruinada a sua saúde, em conseqüência de 
excessos a que se entregou, e arrasta, até o termo 
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina
 CREFITO - 3/9738

Dra Érika A. Kataoka
 CREFITO - 54942-F

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau 

Brás n.º 954
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com o Prof. Waldomiro B Bana-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 04/04 - 

DIA 11/04 - 

Edgar Feres Filho

Reinaldo Trombini Junior

Waldinete Moreira

Leudimila Rodrigues Tempeste
Tema: O Livro dos Médiuns

Tema: Passos para Felicidade

Tema: 

Tema: Ensinos do Dr. Odilon

Desvios de Rota
DIA 18/04- 

DIA 02/05 - 

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868

Quatro Mãos
Conheça o Site

http://www2.quatromaosdeluz.com.br/

VIGIAR E ORAR, LIÇÃO NOSSA DE CADA DIA!

A TERAPIA DO SORRISO
 
 I
 

Os sorrisos são as flores da face.
Os sorrisos foram bons, para quem viveu,

E também,  agora para quem nasce.
 
II
 

Observemos os sorrisos dos bebês!
Que numa alegria tão inocente,

Mostram também pra gente,
Que as alegrias, novamente conosco,

Precisam também renascer.
 

III
  

Felizes daqueles,
Que por motivos nobres, 
Estão sempre sorrindo,
Sejam ricos ou pobres,
As tristezas nas faces,

Os sorrisos vão cobrindo!
 

IV
 

Todos os dias, o universo,
Sorri para todos nós,

Mesmo que motivos, as vezes adversos,
Os sorrisos, nunca deixam os prantos!

Embargar nossa voz!

Autor: José Bastos.

POESIA


