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 com orgulho que eu redijo esse confiança os recursos monetários para que 
editorial, se não estou enganado, o possamos imprimir as 800 cópias mensais.
nonagésimo nono de minha autoria, já Como já dito nas edições anteriores o É

que na edição 94 de abril desse ano cedi quadro de patrocinadores fixos está 
meu espaço para exibir o cartaz do Ciclo de desfalcado, sendo que precisaríamos de 
Palestras daquele mês. mais um para pagar com exatidão as 

Porém o que nos enche de orgulho, não só tiragens todos os meses, porém algumas 
meu, mas de todos que se envolvem almas bondosas contribuem esporadica-
mensalmente para que esse pequeno faixo mente para o complemento das finanças.
de luz possa chegar em vossas mãos é o Mais uma vez gostaria de me desculpar Foram momentos únicos que ficarão 
número que se encontra no canto superior com nossos colaboradores eventuais, pois guardados eternamente em nosso ser.
direito dessa página. não sobrou espaço nessa edição, mas suas O último aviso e mais importante é que 

Isso mesmo, 100!!! mensagens enviadas, porém logo mais elas não deixemos passar em branco o ‘‘Dia das 
Desde julho de 2008 até a presente data estamparão nossas páginas. Crianças’’ que frequentam 

todos os meses sem interrupção confeccio- Gostaria também de parabenizar o Sr. as Evangelizações dos 
namos com muito zelo e amor essas páginas Flávio Natal Pereira e sua equipe por ter nos Centros Espíritas!
repletas de mensagens iluminadas para proporcionado na noite do dia 11/09 a 
melhor conduzir as nossas vidas. experiência única de assistir a peça teatral Beijos no coração!

Mais uma vez deixo aqui todo nosso ‘‘Encontros Impossíveis’’, com os atores 
carinho e agradecimento àqueles que sem Renato Prieto (o André Luiz de ‘‘Nosso Inibmort
medir esforços deposita além da sua Lar’’) e Victor Meirelles.

CEM VEZES ‘‘O FAROL’’

TINHA QUE ACONTECER?
Acontecem por um único motivo: socorro, debatendo-se em violenta ompadecemo-nos daqueles que 

congestão. Não há tempo para socorrê-lo. O morrem executados, assassinados, Estamos aqui.C
infeliz afoga-se.acidentados... ***

Fatalidade ou imprudência?Quanto mais extensa e grave a tragédia, Obviamente, há tragédias que atendem às 
maior a comiseração que desperta. • O rapaz envolve-se com drogas. Para opções das vítimas, por imposição da 

alimentar o vício torna-se traficante. No meio espírita logo vem a afirmativa: própria consciência.
Resvala para o crime. Confronta-se - Grandes devedores! Resgataram pesados André Luiz, no livro Ação e Reação, 
freqüentemente com bandidos e policiais. débitos cármicos! psicografia de Francisco Cândido Xavier, 
Acaba fuzilado num tiroteio.fala-nos de dois Espíritos que, em existência No entanto, Jesus explica que aqueles que 

Cumpriu uma sina ou apenas caiu no recuada, cultivavam péssimo hábito - vivem esses dramas não são mais culpados 
abismo que procurou?atiravam seus desafetos do alto de que qualquer outro ser humano.

penhascos. • A esposa descobre que o marido montou Significa que todos podemos passar pelo 
uma “filial”, ligando-se a jovem insinuante. Séculos depois, já esclarecidos e mesmo.
Exaspera-se, fica tão revoltada que sofre renovados, pesava em seu currículo Imaginemos sentenciados confinados 
síncope fulminante.espiritual o registro daqueles crimes num presídio.

tenebrosos. Era tempo de morrer ou morreu antes do Atos de violência são frequentes ali, 
tempo, vitimada pelo ódio?Planejaram, então, participar dos inerentes à condição dos “inquilinos”, 

primórdios da aviação, vindo a morrer num O marido, por sua vez estava atendendo a habituados a resolver suas pendências “no 
aparelho que se espatifou no solo, algo inexorável convocação do destino ou braço”.
semelhante ao que faziam com suas vítimas. simplesmente comprometeu-se numa Há estupros, assassinatos, agressões, 

aventura passional?Espíritos em provação, valorizaram o mutilações, torturas…
resgate de seus débitos como pioneiros da Nem sempre o funesto está programado.Nada disso faz parte de sua pena.
aeronáutica. Acontece por não cumprimos os Pode acontecer, simplesmente porque 

*** programas da Vida.estão ali.
Há quem se envolva em acontecimentos Quando Jesus enfatiza a necessidade do S e  h o u v e s s e m  o p t a d o  p o r  u m  

trágicos não programados, embora cabíveis arrependimento, deixa bem claro que é comportamento virtuoso e digno, estariam 
no contexto de seu aprendizado. preciso superar ideias e sentimentos em local mais saudável.

passíveis de nos induzirem a um Acontecem em decorrência do livre-***
comportamento desajustado.arbítrio mal orientado.Nosso mundo não é morada de anjos.

Se assim fizermos estaremos à mercê da Certamente você, leitor amigo, estará Situa-se qual imenso reformatório-escola. adversidade, como barco sem leme em mar matutando:
É de “segurança máxima”, como diria uma revolto.Como saber se determinadas mortes autoridade policial. Nenhum prisioneiro Significativa sua afirmação:deviam acontecer?jamais conseguiu evadir-se do planeta. 

– …se não vos arrependerdes, perecereis Difícil responder.Mesmo quando tiramos o “uniforme”, o 
todos do mesmo modo.É assunto para o Além, quando formos corpo físico, permanecemos aqui,  

chamados à avaliação da jornada terrestre.transferidos para o “andar de cima”, a 
       Richard SimonettiInegável é o fato de que tragédias espiritualidade.

ocorrem, não como um carma a ser Não há um tempo certo para a libertação. (Do Livro: Não Peques cumprido, mas em decorrência de nossos Depende de nós, de nosso esforço em favor Mais)descuidos.da própria regeneração.
• Após lauto almoço, na festa campestre, Males variados que nos afligem nem 

regada a álcool, o rapaz atira-se na represa. s e m p r e  f a z e m  p a r t e  d e  n o s s o s  
Hábil nadador, afasta-se em rápidas compromissos cármicos. São inerentes à 
braçadas. De repente, começa a gritar por jornada terrestre.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste



entralizando-se a palestra no diante do Céu.
estudo das tentações, contou Exasperado, agora, o 
Jesus, sorridente: demônio menor aduziu:C

- Será, enfim, mais - Um valoroso servidor do Pai 
aconselhável que o assassinemos sem movimentava-se, galhardamente, em 
piedade...populosa cidade de pecadores, com 

- Que dizes? - redargüiu a Inteligência tamanho devotamento à fé e à caridade, 
perversa - A morte ser-lhe-ia a mais doce que os Espíritos do Mal se impacientaram 
bênção por reconduzi-lo às claridades do em contemplando tanta abnegação e 
Paraíso.desprendimento. Depois de lhe armarem 

E vendo que o aprendiz vencido se os mais perigosos laços, sem resultado, 
calava, humilde, o Adversário Maior fez enviaram um representante ao Gênio da 
expressivo movimento de olhos e Trevas, a fim de ouvi-lo a respeito.
aconselhou, loquaz:Um companheiro de consciência 

- Não sejas tolo. Volta e dize a esse enegrecida recebeu a incumbência e 
homem que ele é um zero na Criação, que partiu.
não passa de mesquinho verme O Grande Adversário escutou o caso, 
d e s c o n h e c i d o . . .  I m p õ e - l h e  o  atenciosamente, e recomendou ao Diabo 
conhecimento da própria pequenez, a fim Menor que apresentasse sugestões.
de que jamais se engrandeça, e verás...O subordinado falou, com ênfase:

O enviado regressou satisfeito e pôs em - Não poderíamos despojá-lo de todos 
prática o método recebido.os bens?

Rodeou o valente servidor com - Isto, não - disse o perverso orientador 
pensamentos de desvalia, acerca de sua -; para um servo dessa têmpera a perda 
pretendida insignificância e desfechou-dos recursos materiais é libertação. 
lhe perguntas mentais como estas: “como Encontraria, assim, mil meios diferentes 
te atreves a admitir algum valor em tuas para aumentar suas contribuições à 
obras destinadas ao pó? Não te sentes Humanidade.
simples joguete de paixões inferiores da - Então, castigar-lhe-emos a família, 
carne? Não te  envergonhas da dispersando-a e constrangendo-lhe os 
animalidade que trazes no ser? Que pode filhos a enchê-lo de opróbrio e 
um grão de areia perdido no deserto? Não ingratidão... - aventou o pequeno 
te reconheces na posição de obscuro perturbador, reticencioso.
fragmento de lama?”O perseguidor maior, no entanto, 

O valoroso colaborador interrompeu as emitiu gargalhada franca e objetou:
atividades que lhe diziam respeito e, - Não vês que, desse modo, se 
depois de escutar longamente as integraria facilmente com a família total 
perigosas insinuações, olvidou que a que é a multidão?
oliveira frondosa começa no grelo frágil e O embaixador, desapontado, acentuou:
deitou-se, desalentado, no leito do - Será talvez conveniente lhe 
desânimo e da humilhação, para despertar flagelemos o corpo; crivá-lo-emos de 
somente na hora em que a morte lhe feridas e aflições.
descortinava o infinito da vida.- Nada disto - acrescentou o gênio 

Silenciou Jesus, contemplando a noite satânico -, ele acharia meios de afervorar-
calma...se na confiança e aproveitaria o ensejo 

Simão Pedro pronunciou uma prece para provocar a renovação íntima de 
sentida e os apóstolos, em companhia dos muita gente, pelo exercício da paciência e 
demais, se despediram, nessa noite, da serenidade na dor.
c i s m a r e n t o s  e  - Movimentaremos a calúnia, a suspeita 
espantadiços.e o ódio gratuito dos outros contra ele! - 

clamou o emissário.
- Para quê? - tornou o Espírito das 

Sombras. - Transformar-se-ia num mártir, 
redentor de muitos. Valer-se-ia de toda 
perseguição para melhor engrandecer-se, 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR 

*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

O PODER DAS TREVAS

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

JOGA TUA SEMENTE
Não te entregues as vozes do 

negativismo.
Ajunta-te a fileira da bondade e da luz.
Deixa para traz as contrariedades.
Leva no peito só o que te faz caminhar 

leve.
Não aguardes que o outro comece fazer 

o certo.
Veja o que de bem pode fazer agora.
Joga tuas  sementes  de  amor.

Elas florescerão no tempo propicio.
Trabalha com fé na 

seara da paz.
Importa agora semear.
Recorda, sempre, a 

máxima de luz: ‘‘Aquilo 
que semeares, colherás!’’

 Diogo Cáceres

POESIAS
PROFESSORES

I
Na terra formastes tantos profissionais,
Entre eles, também outros professores,

E nas escaladas habituais, de tantas 
modalidades,

Em  todos os seus adventos, muitos 
doutores!

II
Fazem partes das almas puras,

Que divinamente, ainda possuímos na 
terra,

Não valorizar os vossos legados,
É extremamente deixar de lado,

É decretar a fome do saber.
Que no terceiro milênio, as nações 

esclarecidas,
De há muito, decretaram guerras!

III
Lá desde o prézinho,

Onde nos calcanhares dos saberes,
Os pequenos apoiam seus pézinhos,

Demarcando a longa caminhada,
Vocês ali marcam seus territórios,
Ajudando-os a dar passos seguros,

Auxiliando-os a ter pequeninas noções,
Que no futuro, demarcará a grande e bela 

estrada!

IV
Ninguém em sã consciência,

Mesmo que estejam, na maior das ciências,
Jamais deverá ignorar os seus valores,
Pois sabemos, das vossas alegrias, ao 

ensinar,
Pois esse, também é um grande gesto de 

amar,
Que todos os corações do mundo!
Deveriam sentir com frequência!

                                José Bastos
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CONHEÇA O SITE DA USE - http://uselins.wordpress.com/
Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Acompanhem a USE/Lins no Facebook - https://www.facebook.com/ 

 

TEATRO DA VIDA
 vida na Terra pode ser comparada a Nossa plateia é a Humanidade, com suas 
um imenso teatro, e as pessoas, nas preferências ,  seus padrões e  seus 
suas diferentes vivências, grandes preconceitos.A

atores. Se não nos revestirmos de respeito às 
Neste palco colorido e cheio de emoções, diferenças, de carinhosa atenção aos demais, 

ora esbarramos em personagens muito não teremos aceitação e êxito.
bonitas e cheias de charme; ora nos Todos nos vestimos do corpo carnal e 
deparamos com cabeças coroadas a esbanjar d iv id imos  o  mesmo camar im das  
seu orgulho. experiências comuns.

Ora com o sábio observador, com o tolo Todos almejamos os aplausos do sucesso, 
indiferente e até mesmo, com o feio a se mas nem todos nos esforçamos o suficiente 
esgueirar; ora nos vemos à frente de palhaços para merecê-los.
brincalhões e de figuras carismáticas a se Da mesma forma, perdemos oportunidades 
apresentarem como lhes convêm. e ficamos à espera de novas chances para 

No final da peça que vivenciamos, refazer, para recomeçar.
acabamos percebendo que todos partilhamos Sejamos pois, a alma sedenta de bom 
os mesmos vestuários. desempenho, que se tranquilizará após nobre 

Quando os aplausos cessam, tanto uns atuação, sem ficar a exigir os principais 
como outros, dividimos o mesmo camarim. papéis.

Somos todos os verdadeiros atores dos Abençoemos o cansaço de cada dia, sem 
dramas representados no grande palco. escolher leito sofisticado, mas que possamos 

O teatro da vida não conta com muito tempo descansar em qualquer banco do caminho, 
de ensaio para a sua apresentação. fazendo dele um castelo de paz.

Cada qual vem com seu papel previamente Bendito seja o suor do trabalho árduo, a dor 
planejado, podendo facilitar ou complicar das mãos calejadas que dão mostras de 
durante a representação. ocupação valiosa, que não nos permite a 

mente vazia.Há atores que, tendo recebido simples 
papéis, acabam se dedicando tanto que Mantenhamos o silêncio construtivo ao 
roubam a cena, deixando marcas que servem palavrório sem conteúdo.
de exemplo para os demais. Valorizemos o riso que embeleza a face 

Outros pedem grandes performances, mas o sóbria de uma vida enriquecida de amor.
desânimo e a preguiça os fazem desmerecer o Bem-vindas as muitas perguntas rumo à 
posto almejado, tendo que esperar por nova sabedoria, as muitas buscas de oportunidades, 
programação. que nos farão mais esclarecidos e realizados.

*   *   * Abençoadas sejam as declarações de amor 
Assim acontece com cada um de nós, seres e amizade que colorirem nossos caminhos.

humanos, neste mundo. Benditos os dias que pudermos tropeçar, 
Nosso palco é a Terra, a peça em que cair e nos erguermos, abraçados à poesia da 

atuamos, a presente reencarnação, nossos vida, desejosos de emocionar 
companheiros de palco, os nossos familiares. até o último ato. 

Se dentro da mesma cena os atores não 
Redação do Momento apresentarem bom desempenho com relação à 

Espírita.amizade, ao respeito e à participação positiva 
de todos, a cena se esfumaça, e o sentido real Luciana Beatriz Arioli 
do ato deixa de existir. Trombini

ive oportunidade de assistir peças Tteatrais excelentes.
No Teatro do SESI em São Paulo, na 

década de 90 do século passado, entre outras 
assisti "A Vida de Noel Rosa", peça para 
assistir com a família, divertida e sem 
palavrões ou frases de duplo sentido.

Ainda nos anos 90, com outros amigos de 
Lins fomos a Bauru assistir a peça "Laços 
Eternos". Já havia lido há algum tempo o 
romance que servira de inspiração para a 
peça e como iria ver a arte projetada no palco, 
reli novamente (por sinal, excelente). E, 
curioso, a história que emociona com lances 
deveras tristes, interpretada ali diante de 
nossos olhos e com grande fidelidade às suas 
origens, arrancou, quase o tempo todo 
muitas gargalhadas dos felizardos que ali se 
encontravam.

Interessante como a arte tem o poder quase 
mágico de colorir a vida.

Não faz muito tempo, creio que em 2014, 
estivemos eu e minha esposa na cidade de 
Promissão para assistir a peça "Há dois mil 
anos", baseada no romance de mesmo nome 
da coleção escrita pelo nosso amigo 
Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. 
Também ali nos deslumbramos com o estilo 
e a qualidade dos artistas.

Em nossa região, eu e minha esposa, 
assistimos algumas, que não trouxeram 
mensagem construtiva, por outro lado, 
houveram também algumas de qualidade, 
como a peça "EU EM VOCÊ" interpretada 
pela companhia de teatro "DE DENTRO DE 
CASA" que assistimos no último dia 1º de 
Setembro no espaço Paulo Magalhães em 
Lins. Nesta peça, com seu talento promissor 
o diretor Junior Medrado, mescla 
sensibilidade, relacionamento humano, 
empatia e alegria propiciando que as pessoas 
pudessem assistir com as famílias sem 
constrangimentos.

Como puderam observar, apaixonado por 
teatro e namorando a oportunidade de 
materializar em Lins a apresentação de peças 
espíritas que alegrem, instruam, elucidem e 
contribuam com a pessoa para ela 
acostumar-se a pensar no que vive, como 
vive e porque vive, vislumbramos a 
possibilidade de trazer a Lins a peça 
"Encontros Impossíveis".

Não teve noivado, foi um namoro rápido, 
algumas tratativas e vimos o que parecia 
impossível acontecer.

Queridos irmãos e amigos, os sonhos se 
realizam mais rápidos, quando temos apoio.

Sozinhos nada fazemos, por isso 
agradecemos de coração a participação e o 
envolvimento  dos amigos de Lins, 
Cafelandia, Getulina, Guaiçara, Guaimbe, 
Penapolis, Pongai, Promissão e Sabino sem 
o que o sonho continuaria intangível.

A todos, nossa sempiterna gratidão.

Flávio Natal Pereira - CEIA
blog:
 centroespiritairmaosaprendizes.blogspot.com

‘‘ENCONTROS IMPOSSÍVEIS’’

ou a chama que habita os corações em presente estou dentro dos corações 
aflição, dores e dificuldades. alentando e fortalecendo os elos da eterna S

busca e conquistas.Levo o alento, acalmando e direcionando 
Quando estou presente, não existe passado os caminhos que levarão os seres a 

ou futuro, simplesmente realizo em vossos chegarem a algum lugar com equilíbrio, paz 
corações, brilho com vossa alegria e me e entendimento.
fortaleço sempre quando concretizam Trago comigo a benção salutar do 
vossos sonhos.esquecimento que dá ao aflito o conforto de 

Mantenham-me ao seu lado e viverão os seguir adiante, ao fraco a virtude da 
dias repletos e felizes pelas alegrias que renovação interior e ao incrédulo a certeza 
terão em vosso realizar vivendo e sentindo o da mudança de valores.
semelhante mais próximo.Trago comigo a bandeira da paz 

Confiem em mim e verão crescer ao seu mostrando a verdadeira razão do se viver 
lado, foco de pessoas a minha procura e para crescer e evoluir.
lume dos seus caminhos Enfrento as reações dos incrédulos, que 
será você.mesmo com as verdades à sua frente relutam 

em não ver ou senti-las.
Sou o sonho bom que leva todos a se 

modificarem, desde o olhar triste ao sorriso 
largo, refletindo alegrias pelo realizado e 
pelas conquistas.

Me visto de várias formas, mas sempre 

De Angelis

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)

ESPERANÇA
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Fone: (14) 3552 2127

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

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 10/10 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 17/10 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 24/10 - Adriana Oliveira Rodrigues
DIA 31/10- Som & Imagem

DIA 07/11 - Edgar Feres Filho

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

Reuniões todas as 6ª feiras 20:00 h.
Fone:(14) 9740 4615

Email: aaov50dcafsp@gmail.com
Site:www.alcoolicosanonimos.org.br

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Quarta - Grupo de Oração - 15:30 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

DIA  03/10/16 DIA  14/10/16 (Sexta-Feira) DIA 23/10/16 (Domingo) ( às 9 horas)
CENTRO ESPÍRITA IRMÃOS CASA DOS ESPÍRITAS CASA DOS ESPÍRITAS  

APRENDIZES - CEIA Endereço: Rua Paulo Ap. Giraldi, 166 (Lins) Endereço: Rua Paulo Ap. Giraldi, 166 (Lins)
End: Rua Adelino Eça Bicho, nº 678 (Lins) Palestrante: LUIS OTÁVIO HENRIQUE    Palestrante: JORGE LUIS SALOMÃO       
Palestrante AYLTON G COIMBRA PAIVA   DIA 19/10/16 (Quarta-feira) DIA  24/10/16 (Segunda-feira)

DIA  06/10/16 (Quinta-feira) INSTITUTO LINENSE DE CENTRO ESPÍRITA “FÉ, AMOR E 
GRUPO ESPÍRITA HUMBERTO DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA-ILDEB JUSTIÇA”

CAMPOS Endereço: Rua  Promissão, nº 448  (Lins) End.: Rua Wenceslau Braz, 954 (Getulina)
Endereço: Rua São Pedro,  401 (Lins) Palestrante: REINALDO TROMBINI JR.   Palestrante: ADRIANA DE OLIVEIRA 
Palestrante: FLÁVIO NATAL PEREIRA     RODRIGUES                                               DIA  20/10/16 (Quinta-feira)

DIA   07/10/16 – (Sexta-feira) DIA  26/10/16 (Quarta-feira)C. E. “IRMÃ TEREZINHA”
CENTRO ESPÍRITA “AMOR E ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JOANA Endereço Rua XV de Novembro, 766 (Lins)

CARIDADE” D'ARCPalestrante : FLÁVIO NATAL PEREIRA    
Endereço: Rua Jaguaribe, nº 72 (Cafelândia) Endereço: Rua Tietê, nº 469 (Lins)DIA 20/10/16 (Quinta-feira)

Palestrante: MARIA AP. DE O. GOLMIA Palestrante: LUCIANA MARISE A. SILVA CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
DIA  12/10/16 (Quarta-feira) DIA 28/10/16 (Sexta-feira)End: Rua Marechal Deodoro, 12 (Guaimbê)

CENTRO ESPÍRITA “APRENDIZES CENTRO ESPÍRITA “DR. ADOLFO Palestrante: LEUDIMILA R. TEMPESTE 
DO EVANGELHO” BEZERRA DE MENEZES” DIA 21/10/16 (Sexta-feira)

Endereço Rua Dom Pedro I ,nº 942 (Sabino) End: Av. João Francisco Alves, 290 (Pongaí)CENTRO ESP.  “AMOR E CARIDADE”
Palestrante: EDGAR FERES FILHO           Palestrante: ARQUIMEDES BRUMATI     End: Rua Washington Luiz, 353 (Getulina)

13/10/16 (Quinta-feira) Palestrante: DIOGO NASCIMENTO 
GRUPO ESPÍRITA DE GUAIÇARA CÁCERES                                                    

SEMPRE ÀS 20 HORAS, Endereço: Câmara Municipal de Guaiçara DIA 21/10/16 (Sexta-feira)
Palestrante:  JOSÉ BASTOS                        CENTRO ESPÍRITA “DR. ADOLFO COM EXCEÇÃO DO DIA 

DIA   13/10/16 (Quinta-feira) BEZERRA DE MENEZES” 23 DOM. ÀS 09 HORASC. E. “ESTUDANTES DA VERDADE” Endereço: Rua Luiz Gama,  886 (Lins)
End: Av. Altino Cardoso, 511(Guarantã) Palestrante: LUIS CLAUDIO AKIRA 
Palestrante: LUIS OTÁVIO HENRIQUE    SUEHARA                                                   

(Segunda-feira)
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UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS - INTERMUNICIPAL DE LINS  USE I. LINS
COMEMORAÇÃO AOS 212 ANOS DE NASCIMENTO DE HIPPOLYTE LÉON DENIZARD RIVAIL –

 (ALLAN KARDEC) - 1804-2016. (03/10/1804) LYON – FRANÇA.
 TEMA DAS PALESTRAS  “CAPÍTULO XIII – E.S.E. “QUE A VOSSA MÃO ESQUERDA NÃO SAIBA O

 QUE DÁ A VOSSA MÃO DIREITA” - OUTUBRO DE 2016

emos que a natureza não dispensa a do Mais Além, com certos 
disciplina em momento algum. obstáculos de ordem espiritual.V

Se não encontrarmos criaturas Se quisermos um jardim ou se esperamos 
que nos concedam amor e rendimento mais amplo de um pomar, 
segurança, paz e ordem, será cogitamos de geometria, irrigação, apoio e 
muito difícil o proveito da nova reencarnação preparação; em vista disso, acreditamos que a 
que estejamos encetando.criança não prescinde de educação através de 

m u i t o  a m o r,  a l i a d o  à  d i s c i p l i n a ,  
(Do livro "Chico Xavier em 

reconhecendo-se que no período da infância 
Goiânia", Pisc. Chico 

estamos vindo ou retornando do Mundo 
Xavier)

Espiritual com as nossas próprias necessidades 
de aperfeiçoamento. Colaboração Prof .  

Este é um ponto de vista do Espiritismo Waldomiro B. Bana
Cristão; na condição de criança, procedemos 

MENSAGENS DE EMMANUEL
COMO TRATAR A CRIANÇA 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
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