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odo  Ou tub ro  a  USE/LINS  assunto: O Capítulo XIII do Evangelho No dia 15/10 fizemos a tradicional festa 
comemora o mês de nascimento do Segundo Espiritismo “Que a vossa mão em homenagem às crianças da nossa 
codificador Allan Kardec com o esquerda não saiba o que dá a vossa mão evangelização no C. E. ‘‘Fé, Amor e T
Ciclo de Palestras. Este ano não foi direita”. Justiça’’, mais uma vez só temos a 

diferente. Todas as Casas trocaram seus Gostaria de Agradecer aos palestrantes agradecer a todos que contribuíram, seja 
palestrantes por uma noite. que estiveram em nossa cidade, à USE pelo financeiramente, seja fazendo o bolo, o 
Eu fui falar no ILDEB em Lins, o Edgar convite e aos diretores do ILDEB pela cachorro quente, doando o refrigerante, os 

em Sabino e a Profª Leudimila em acolhida. salgadinhos e os presentes ou estando lá 
Guaimbê. Acolhida essa que não foi diferente no para ajudar a organizar aquela turma 
Nossos Centros de Getulina receberam os Núcleo Espírita Chico Xavier em abençoada.

amigos Diogo Cáceres de Sabino e a Avanhandava aonde estive palestrando no Lembrando que dia 08/11 no C.E ‘‘Amor e 
confreira Adriana de Oliveira de Lins. dia 11/10. Obrigado mais uma vez pela Caridade’’ estaremos recebendo um dos 
Todos discorremos sobre o mesmo noite maravilhosa. renomados palestrantes espíritas da 

atualidade, o Sr. Jamiro dos Santos Filhos. 
Não Perca!

E gostaria de dar as boas vindas à nossa 
mais recente colaboradora 
a Jully Anny, proprietária 
da empresa Cred Certo.

Beijos no coração!

Inibmort

OUTUBRO CONTAGIANTE

EM FAVOR DELE
horas que precedem o sepultamento. espontânea, sustentando-lhe o ânimo.migo.

O burburinho das conversas vazias e dos Lembra-te de que um dia também estarás A
comentários menos edificantes, bem como de pés juntos, estendido na urna mortuária.Se cultivas um princípio religioso, sabes 
os desvarios da inconformação e o que a morte não é o fim. Ainda preso às impressões da vida física, 
desequilíbrio da emoção, repercutem em desejarás, ardentemente, que te respeitem a O Espírito imortal, com os potenciais de 
sua consciência, impondo-lhe penosas memória e não conturbem teu desligamento, inteligência e sentimento que lhe definem a 
impressões. amparando-te com os valores da serenidade individualidade, simplesmente deixa o 

Se é alguém muito querido ao teu coração, e da oração, a fim de que atravesses com cárcere de carne, qual borboleta livre do 
considera que ele precisa de tua coragem e segurança os umbrais da Vida Espiritual.casulo, rumo à amplidão.
de tua confiança em Deus. Se não aceitas a Raros, entretanto, estão preparados para a 
separação, questionando os desígnios grandiosa jornada. Richard Simonetti
divinos, teu desespero o atinge, inclemente, Raros exercitam asas de virtude e 
qual devastador vendaval de angústias.desprendimento. (Do livro: Quem tem 

Se é o amigo que admiras, por quem nutres Natural, portanto, que o “morto” medo da morte)
especial consideração, rende-lhe a experimente dificuldades no desligamento 
homenagem do silêncio, respeitando a do corpo inerte e na adaptação à realidade 
solene transição que lhe define novos espiritual.
rumos.Isso ocorre principalmente quando não 

Se a tua presença inspira-se em deveres de conta com a cooperação daqueles que 
solidariedade, oferece-lhe, na intimidade do permanecem no velório, ao arrastar das 
coração, a caridade da prece singela e 
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Tristeza que, muito de iante da noite, refrescada de brisas 
leve, alcançou a mente do cariciantes, Filipe, da mãos 
chefe da heróica família e calejadas, falou das angústias que D
disse-lhe, solene:lhe povoavam a alma, com tanta 

- És um homem, não um emotividade e amargura que aflitivas notas 
a n j o . . .  N ã o  t e  de dor empolgaram a assembléia. E 
envergonhas,  pois ,  de  fa lar  tão interpelado pelo respeitoso carinho de 
insistentemente no Senhor, quando Pedro, que voltou a tanger o problema das 
conheces,  de perto,  as  próprias  tentações, o Mestre contou, pausadamente:
imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir - O Senhor, Nosso Pai, precisou de 
a extensão de tuas fraquezas na carne!... pequeno grupo de servidores numa cidade 
Chora teus erros, faze penitência perante o revoltada e dissoluta e, para isso, localizou 
Eterno!no centro dela uma família de cinco 

Clama tuas culpas, tuas culpas!...pessoas, pai, mãe e três filhos que o 
Registrando a advertência, o infeliz amavam e lhe honravam as leis sábias e 

alarmou-se, esqueceu-se de que o homem justas.
só pode ser útil à grandeza do Pai, através Aí situados, os felizes colaboradores 
do próprio trabalho na execução dos começaram por servi-lo, brilhantemente.
celestes desígnios e, entristecendo-se Fundaram ativo núcleo de caridade e fé 
profundamente, acreditou-se culpado e transformadora que valia por avançada 
criminoso para sempre, de maneira sementeira de vida celeste; e tanto se 
irremediável. Desde o instante em que salientaram na devoção e na prática da 
admitiu a incapacidade de reerguimento, bondade que o Espírito das Trevas passou a 
recusou a alimentação do corpo, deitou-se mover-lhes guerra tenaz.
e, decorridos alguns dias, morreu de pesar.A princípio, flagelou-os com os 

Vendo-o desaparecer, sob compacta onda morcegos da maledicência; todavia, os 
de lamentações e lágrimas, a esposa servos sinceros se uniram na tolerância e 
seguiu-lhe os passos, oprimida de venceram.
inominável angústia, e os filhos, dentro de Espalhou ao redor deles, logo após, as 
algumas semanas, trilharam a mesma rota.sombras da pobreza; contudo, os 

E assim o venenoso antagonista venceu trabalhadores dedicados se congregaram 
os denodados colaboradores da crença e do no serviço incessante e superaram as 
amor, um a um, sem necessidade de outra dificuldades.
arma que não fosse pequena sugestão de Em seguida, atormentou-os com as 
tristeza.serpentes da calúnia; entretanto, os heróis 

Interrompeu-se a palavra do Mestre, por desconhecidos fizeram construtivo 
longos instantes, mas nenhum dos silêncio e derrotaram o escuro perseguidor.
presentes ousou intervir no assunto.Depois de semelhantes ataques, o Gênio 

Sentindo, assim, que os companheiros Satânico modificou as normas de ação e 
preferiam guardar silêncio, o Divino enviou-lhes os demônios da vaidade, que 
Amigo concluiu expressivamente:revestiram os servos fiéis do Senhor de 

- Enquanto um homem possui recursos vastas considerações sociais, como se 
para trabalhar e servir com os pés, com as houvessem galgado os pináculos do poder 
mãos, com o sentimento e com a de um momento para outro; entretanto, os 
inteligência, a tristeza destrutiva em torno cooperadores previdentes se fizeram mais 
dele não é mais que a visita ameaçadora do humildes e atribuíam toda a glória que os 
Gênio das Trevas em sua guerra visitava ao Pai que está nos Céus.
desventurada e persistente contra a luz.Foi então que os seres escarninhos e 

perversos encheram-lhes a casa de 
preciosidades e dinheiro, de modo a 
entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar; 
mas o conjunto amoroso, robustecido na 
confiança e na prece, recebia moedas e 
dádivas, passando-as para diante, a serviço 
dos desalentados e dos aflitos.

Exasperado, o Espírito das Trevas 
mandou-lhes, então, o Demônio da 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

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 VENENOSO ANTAGONISTA

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

AVENIDA DE ESTRELAS
Faça música de tua Vida. Dia-a-dia, 

passo-a-passo. 
Em todo gesto de ternura. No sorriso 

que abençoa. 
Na palavra que soergue. No trabalho 

que fortalece. 
Ou na prece que alivia. Por toda parte, 

compõe doce melodia.
Fazes parte dessa imensa orquestra 

divina. 
Em a Natureza tudo é canção. Do 

orvalho da manhã a estrela que alumia. 
E o Regente Soberano a tudo organiza.
E i s  o  C r i a d o r,  o  

Maestro Celeste, a dirigir 
cada nota, onde és um dos 
cantos de amor mais 
belos, saídos do Coração 
Sagrado!

 Diogo Cáceres

POESIAS
FILTROS DA ALMA

Filtros  Divinos.

I
Todos nós somos agraciados pelas 

mãos divinas,
Nas horas equidistantes e suprema, 

da criação do nosso ser.
E nesse ínterim viajamos pelos 

reinos,
Mineral, vegetal, animal e hominal,

E depois de muitos treinos
Pelas reencarnações universo afora,
No cumprimento integro dos nossos 

deveres,
Tornamo-nos renovados seres,
Eis que poderá chegar a hora

De nos tornarmos, um ser angelical.

II

E  assim sabedores e possuidores  
desse galardão,

Pisaremos mais conscientes nesses  
chãos,

Pois a hora é agora nessa imensa 
multidão,

De acolhermos todos como irmãos,
De não perdemos nenhum fiapo  de 

tempo,
 JESUS espera que trabalhemos 

com esses talentos.
Para que definitivamente saiamos 

da escuridão!

                                José Bastos

DIA 12/11 - DAS 14:30 ÀS 17:30
LOCAL: CASA DOS ESPÍRITAS

Rua Paulo Aparecido Giraldi, 166 - Lins

SEMINÁRIO ESPÍRITA
com ANTONIO CÉSAR
PERRI DE CARVALHO
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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/ 

 

ONDE MORAM NOSSOS SONHOS
nde as pessoas guardam seus vizinho ou a televisão diga que é importante 
sonhos? Onde cada um deposita ou é de valor.
seus sonhos, desejos e planos São aqueles que escolhem o emprego pelo O
futuros? status social ou pelo salário. Casam-se 

Não há quem não tenha os seus sonhos pelas conveniências sociais ou pela beleza 
guardados, alimentados com o tempero dos física para, logo mais, perceberem ser 
desejos futuros, da realização daquilo que efêmeras essas opções, que se dissolvem 
elegeu como importante e significativo. rapidamente no tempo.

E, nessas opções por aquilo que é O médico e escritor Roberto Shinyashiki 
significativo, está a busca pela felicidade, conta que, quando trabalhou com doentes 
que todos trazem na alma. terminais, sempre procurava conversar com 

eles na hora da morte.Assim, resta entender o que se tornou 
significativo e importante para cada um de E, para sua surpresa, a maior parte deles 
nós ao longo da vida. Ao conseguir implorava ao médico para não deixá-los 
responder esta pergunta, se saberá onde se morrer, pois se haviam sacrificado a vida 
tem guardados os sonhos futuros, os planos inteira e agora desejavam ser felizes.
a se realizarem, o caminho para a felicidade. Foi aí que o médico percebeu que a 

Há aqueles que sonham em ganhar uma felicidade é feita de pequenas coisas, pois, 
grande soma em dinheiro, imaginando aí a conclui ele, ninguém, na hora da morte se 
possibilidade de não precisar mais trabalhar arrepende por não ter aplicado o dinheiro 
e viver a vida a usufruir prazeres que o em imóveis.
dinheiro possibilita. Então serão felizes. Constatamos pois que a felicidade não 

Para esses é necessário perguntar se vale a será a realização de um sonho, mas, mais 
pena sonhar com o dia de parar de trabalhar. importante do que isso, a felicidade se 
Ou se melhor seria buscar o trabalho que constituirá das opções que se faça e dos 
lhes permita sonhar. sonhos que se escolha para sonhar.

Outros sonham em poder comprar tudo 
que desejam. São aqueles que investem seus *   *   *
planos futuros na possibilidade de 
consumir, imaginando assim suprir seus A felicidade será sempre o caminhar, o 
desejos de realização íntima, sua estado de espírito que se escolher e as 
construção da felicidade. estradas que se eleger para transitar ao 

A esses, melhor seria perguntar se a longo da vida.
felicidade realmente combina com o ter e o 
consumir. Redação do Momento Espírita, com base 

Vê-se que, após realizado o desejo de em entrevista de Roberto Shyniashiki, 
consumo, após comprado o objeto dos publicada na Revista Isto é, número 1.879, 
sonhos, novamente lançam outro sonho e de 19.10.2005.
objetivo de compra, andando sempre em 
busca de uma felicidade que não se 
completa. Luciana Beatriz Arioli 

Outros mais tentam construir sua Trombini
felicidade na realização do sonho alheio, 
daquilo que a sociedade, o parente, o 

m determinado momento de sua vida, 
de mais ou menos dificuldades, você E

encontrou a Doutrina Espírita a iluminar-lhe 
o pensamento e a apaziguar-lhe as emoções.

Com ela você tomou posse de uma bússola 
espiritual a orientar-lhe os pensamentos, os 
sentimentos, as palavras e as ações.

Sob a sua tutela você encontrou guarida em 
horas de dores físicas ou espirituais.

Em seu território você aprendeu a localizar 
a felicidade nas pequenas e grandes coisas, 
não só no passado, mas, e principalmente, no 
presente.

Aceitando-lhe a orientação você passou a 
compreender melhor os conflitos pessoais, 
familiares e da sociedade.

Suas luzes iluminaram-lhe a vida para além 
do escuro e triste pórtico da morte a 
deslumbrar-lhe as luzes da imortalidade e o 
caminho esperançoso da evolução espiritual 
em direção à plena felicidade.

Aceitando-lhe a sinalização espiritual sua 
caminhada ficou mais fácil para, com 
inteligência e amor, desviar-se dos 
obstáculos e dos empecilhos.

E o Espiritismo chegou para você na forma 
de uma palavra amiga, de uma página, de um 
folheto, de um livro, de uma palestra ou de 
tantas outras formas.

Ele foi taboa salvadora ou instrumento de 
sustentação ante a fraqueza ou no perigo de 
soçobro no mar revolto da vida.

Hoje a Doutrina Espírita agasalha-se no 
berço intelectual da sua compreensão e do 
seu sentimento.

Ela mora em você.  Ela vive com você.
Ela já lhe deu muito.
Agora é a hora de você dar-lhe algo.
Para isso, humildemente, ela se transforma 

em pequena semente que pede para ser 
semeada.

Não importa se ela cairá em solo pedregoso 
que, no momento, não permitirá a 
germinação.

Ela aguardará.
Não se preocupe se cairá em solo 

cimentado que não lhe permitirá enraizar-se. 
Ela suportará.
Regozije-se, de imediato, se ela cair no 

solo fértil e adubado pela dor ou pela 
inquietação intelectual produtiva.

O importante é que você seja, agora, o 
abençoado instrumento da sua semeadura.

Não guarde egoisticamente essa semente 
de justiça e amor só para você.

Semeie essa luz onde possa e quando possa 
a fim de que ela ilumine pessoas e o mundo.

Comunique a Doutrina Espírita ao 
próximo! Faça isso com amor!

Irmão Aprendiz

(Mensagem mediúnica 
recebida por Aylton Paiva, 
e m  2 5 / 0 7 / 2 0 1 6 ,  a o  
preparar a pauta da 
reunião dos Monitores do 
Curso de Espiritismo da 
Casa dos Espíritas).

O COMUNICADOR

flições e lágrimas são processos da situou.
vida, em que se te acrescentam as Por maiores se façam a dor que 
energias, a fim de que sigas a te visite, o golpe que te fira, a A
f r e n t e ,  n a  q u i t a ç ã o  d o s  tribulação que te busque ou o 

compromissos esposados, para que se te sofrimento que te assalte, não 
i l uminem os  o lhos ,  no  p rec i so  esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias 
discernimento. obrigações, porque, se todo o bem te parece 
Aflições e lágrimas são processos da vida, perdido, na fase da tarefa em que te 
em que se te acrescem as energias, a fim de encontras, guarda a certeza de que Deus 
que sigas à frente, na quitação dos está contigo, trabalhando no outro lado.
compromissos esposados, para que se te 
i l uminem os  o lhos ,  no  p rec i so  (Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 
discernimento. Livro: Alma e Coração)

Nos dias difíceis de atravessar, levanta-se 
para a vida, ergue a fronte, abraça o dever Colaboração Prof. 
que as circunstâncias te deram e abençoa a Waldomiro B. Bana
existência em que a Providência Divina te 

MENSAGENS DE EMMANUEL
CONFIA EM DEUS
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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 14/11 - Edgar Feres Filho

DIA 21/11 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 28/11- Som & Imagem

DIA 05/12 - Reinaldo Trombini Junior

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 

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

A relação de pensamentos que se seguem 
foi selecionado para que você tenha uma 
boa leitura. Por mais que sofras, guarda a fé 
em Deus e segue adiante no caminho que a 
vida te deu a trilhar.
Emmanuel - Chico Xavier

Consolar é a missão do Espiritismo. A 
semente e o homem morrem para atingir a 
outra vida.
 George MacDonald

Se a alma não fosse imortal, a vida seria 
pouca coisa e a morte nada seria.
Sara Newton Tracy

A vida é a infância da imortalidade.
Goethe

Nossa esperança de imortalidade não vem 
da religião, mas quase todas as religiões 
vêm dessa esperança.
Goethe

É morrendo que nascemos para a vida 
eterna.
São Francisco de Assis.

Há corpos de agora com almas de outrora. 
Há corpo é vestido, alma é pessoa.
Eça de Queirós.

Infeliz do que só tiver amado corpos, 
aparências, que tudo lhe tirará a morte.
Amaí as almas se depois da morte as 
quereis encontrar.
Victor Hugo.

Encerramos com uma frase da  questão 888 
de o Livro dos Espíritos:
''Amai-vos uns aos outros é toda a lei. A lei 
divina pela qual Deus governa os mundos o 
amor é a lei de atração para os seres vivos e 
organizados; a atração é a lei de amor para a 
matéria orgânica''.

Raymundo Rodrigues Espelho
espelho@myhands.com.br

Campinas -SP

AMAI VOS E INSTRUI VOS

la se faz de maneira constante e no direcionamento, a certeza do caminho a 
i n c e s s a n t e  i n d e p e n d e n t e  d a  seguir, das verdades, do que fazer estará E
consciência parcial ou plena que pode dentro de cada um, dependendo somente do 

sinalizar ou despertar lembranças para a c i o n a m e n t o  p a r a  o  i n í c i o  d o  
situações vindouras que trará a cada ser o desenvolvimento dos sentidos puros que 
despertar para a nova realidade que os norteiam a fala, a intenção e sobretudo o 
levará a novas realizações. que vai no íntimo mais oculto de cada ser.

O preparo é de suma importância porque Toda conquista requer sabedoria, 
levará a cada um, ao seu tempo em que perseverança, vontade, conhecimento e 
vivenciarão seus tormentos ou realizações. amor puro, para que juntos tragam o 

verdadeiro motivo para as lutarem pela Muitas vezes o coração acelera trazendo 
paralização, falta de propósitos ou causas sensações que não lhes dizem nada em uma 
vãs. primeira impressão, mas apurando-se a 

sensibilidade poderão sentir no íntimo a Despojar-se das vaidades, do orgulho e da 
verdadeira intenção do momento único que ganância que impulsionam e fortalecem 
vivenciará. para que o marcar passos perdure por longo 

tempo, ficando cristalizado na crença mal O véu do passado descortina-se 
interpretada. lentamente e a sensação de desconforto 

atinge diretamente o plexo solar com um Sejam reais escudeiros dos ideais que 
leve toque, a consciência interior é ativada brotam em seus corações, superando os 
e os momentos a seguir serão regidos pelo defeitos e tendo energias para uma 
passado e presente, fazendo com que as conquista que abrirá portas para seu 
barreiras dimensionais sejam eliminadas e coração fortalecer-se de alegrias com a 
os portais abertos trarão a realidade pura e realização e pela conquista de mais uma 
os motivos do resgate. etapa na senda evolutiva.

Podemos dizer que a transposição será de 
acordo com a evolução, conhecimento e Randall
merecimento individual e tudo a seu tempo 
se esclarecerá. 

Preparar-se para não se perder na 
imensidão das facilidades que geram as 
quedas, é o momento ideal para refazer-se 
projetos, ideais e direções a serem 
seguidas. A Lei do Universo é uma e plena 

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)
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