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is que depois de cruzarmos crise, se nossas vidas andam difíceis, 
trezentos e muitos dias o ano imagina daqueles que têm menos ainda.
encontra-se terminando. Quer melhor oportunidade para utilizar o E

maior mandamento do Mestre: ‘‘Amar ao Dezembro é sempre um mês de reflexão, 
próximo como a si mesmo’’.de balanço. Olhando pra trás e relembrando 

São milhares de crianças que passarão as os erros e acertos, voltando-se para o futuro 
festividades sem ver a presença do Bom e programando as mudanças necessárias 
Velhinho, uma infinidade de famílias que para dias mais felizes.
não contarão com o pão em sua mesa, quiçá Já ouço as pessoas reclamando da falta 
uma simples garrafa de tubaína.que fará os dois feriados ‘‘perdidos’’, afinal 

Quem não sabe como ajudar; todos os dia 25 de dezembro e 1º  de janeiro cairão 
anos encontra-se nos Correios uma em um Domingo.
infinidade de cartinhas que as crianças Para poucos o dia de Natal ainda é 
carentes escrevem pedindo algo pro Papai lembrado como a data do nascimento do 
Noel.Mes t re  Jesus ,  mui tos  aguardam 

Uma cesta básica, não sai mais cara que ansiosamente o churrasco, os comes e 
uma caixa de cerveja.bebes, as festanças com os amigos, os 

Está lá em Lucas XIV: 12 a 15: “Dizia presentes...
mais ainda ao que o tinha convidado. Fui questionado recentemente por ter dito 
Quando deres algum jantar ou alguma ceia, que não gosto mais do Natal. Na verdade a 
não chames nem teus amigos, nem teus afirmativa não é de toda real, porém a cada 

Tá... não precisa levar ao pé da letra, irmãos, nem teus parentes, nem teus ano que passa a data vai perdendo a sua 
porém a dica está dada.vizinhos que forem ricos, para que não magia.

Tenho certeza que se seguires os aconteça que também eles te convidem à Principalmente quando acabamos 
ensinamentos, não só o seu Natal será sua vez, e te paguem com isso; mas quando levando em consideração que já não 
maravilhoso, mas também o do seu irmão, deres algum banquete, convida os pobres, podemos contar com a presença física de 
seu próximo.os aleijados, os coxos e os cegos; e serás algumas pessoas que nos eram caras.

bem-aventurado, porque esses não têm com Entretanto podemos sim ter um Natal Beijos no coração!
que te retribuir; mas ser-te-á isso retribuído esplêndido, recheado de amor e alegria. Feliz Natal, feliz Ano 
na ressurreição dos justos. Tendo ouvido A receita é fácil: ‘‘Fora da Caridade não Novo!
estas coisas, um dos que estavam à mesa há salvação’’.
disse para Jesus: Bem-aventurado o que InibmortSabemos que nosso país passa por uma 
comer o pão no Reino de Deus.”

UM NATAL FELIZ

DIA DE SERENIDADE
oje é dia de abrir espaço para a menos trinta anos, pedindo a Deus essa acordado.
serenidade em nossa vida. Aliás, tarefa que compete à pessoa. Ninguém Será que percebemos o motivo dessa 
você já conhece a prece da poderá alegar ignorância quanto aos oração ser denominada prece de H
serenidade? Ela diz o seguinte: prejudiciais efeitos do tabaco e do álcool serenidade? A razão é simples. Nós só 

"Deus, conceda-me coragem para mudar o para a saúde. Então, como já sabemos o que conquistaremos a paz quando realizarmos o 
que eu posso mudar; serenidade, para fazer, Deus deixa que tomemos a atitude, bem que está ao nosso alcance, e diante do 
aceitar o que eu não posso mudar e respeitando o nosso livre arbítrio. Isso não que está fora das nossas possibilidades, 
sabedoria para perceber a diferença". É quer dizer que Ele abandonou os viciados; entreguemos a Deus a resolução do 
claro que a prece não tem nenhuma Ele sempre oferece ajuda, seja por problema. Saber a nossa parte, saber a parte 
conotação mágica; nada de palavras intermédio de um conselho de um amigo, de Deus e esperar - eis a expressão da 
cabalísticas portadoras de uma suposta seja por intermédio de um livro que lhes serenidade.
força mística. A forma não é nada, o chega às mãos, de um sonho de advertência 
pensamento é tudo. No entanto, pode-se - enfim, por inúmeros toques que a vida nos ‘‘Estou nas mãos de Deus.
assimilar o elevado propósito moral de uma dá para que realizemos as mudanças Trabalhando pela minha felicidade.
oração e, neste particular, a prece da necessárias.

Todos os dias enriqueço a minha vida de serenidade nos convida a preciosas A segunda parte da prece diz o seguinte: trabalho e esperança.reflexões. "Conceda-me serenidade para aceitar o que 
Sou uma pessoa serena porque faço o que A oração nos ensina a pedir: "Deus, eu não posso mudar". Quanta sabedoria há 

me cabe realizar pela felicidade.conceda-me coragem para mudar o que eu nesse pensamento. Se por um lado muitas 
Confio em que Deus me proverá o posso mudar...". Devemos pedir coragem. soluções estão em nossas mãos, por outro, 

necessário.’’Mas para quê? Para que possamos mudar algumas independem da nossa vontade ou 
aquilo que nos cabe mudar. Não raro, a de nossa atuação concreta. Em algumas 

José Carlos de Luccasolução para as dificuldades está em nossas situações, só Deus poderá alterar o curso 
mãos, não nas mãos de Deus, nem nas do dos acontecimentos. Quando nada 
padre, do pastor, do médium, etc. podemos fazer, Deus pode. E Deus sempre Fonte: (Para o dia nascer 

fará o melhor por nós. Ele sempre atua Deus nunca fará a parte que nos cabe. Um feliz)
quando não sabemos o que fazer ou quando professor não fará a prova no lugar do 
fizemos tudo o que poderia ser feito, o que aluno, nem o médico tomará o remédio no 
estava ao nosso alcance. Victor Hugo lugar do paciente. Nas situações em que já 
escreveu: "Quando tiver feito tudo o que sabemos o que fazer, Deus não põe a mão. 
for possível, deite-se e vá dormir. Deus está Eu conheço uma pessoa que reza, há pelo 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste



berta a sessão de fraternidade em insultado o asseio de tua 
casa de Pedro, Tadeu clamou, c a s a  e  o r n e a d o  
irritado, contra as próprias despropositadamente?A
fraquezas, asseverando perante o E porque o discípulo 

Mestre: aturdido não conseguisse 
- Como ensinar a verdade se ainda me responder, de pronto, o 

sinto inclinado à mentira? Com que títulos anjo considerou:
transmitir o bem, quando ainda me - Entretanto, ele é um auxiliar precioso e 
reconheço arraigado ao mal? Como exaltar deve ser  conservado.  Transporta  
a espiritualidade divina, se a animalidade medicamentos que salvam muitos 
grita mais alto em minha própria natureza? enfermos, distribuindo esperança, saúde e 

O companheiro não formulava alegria.
semelhantes perguntas por espírito de E fitando os olhos lúcidos no pregador 
desespero ou desânimo, mas sim pela desalentado, rematou:
enorme paixão do bem que lhe tomava o - Se este jumento, a pretexto de ser rude e 
íntimo, a observar pela inflexão de imperfeito, se negasse a cooperar contigo, 
amargura com que sublinhava as palavras. que seria dos enfermos a esperarem 

Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou, confiantes em ti? Volta à missão luminosa 
condescendente: que abandonaste, e, se te não é possível, por 

- Um santo aprendiz da Lei, desses que se agora, servir a Nosso Pai Supremo na 
consagram fielmente à Verdade, chamado condição de um homem purificado, atende 
pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre aos teus deveres, espalhando reconforto e 
os homens, mantinha-se na profissão de bom ânimo, na posição do animal valioso e 
mercador de remédios, transportando ervas útil. nas bênçãos do serviço, serás mais 
e xaropes curativos, da cidade para os facilmente encontrado pelos mensageiros 
campos, utilizando-se para isso de um de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa-
jumento caprichoso e inconstante, quando, vontade nas realizações do amor, se 
refletindo sobre os defeitos de que se via compadecerão de ti, amparando-te a 
portador,  passou a entr istecer-se natureza e aprimorando-a, tanto quanto 
profundamente. Concluiu que não lhe cabia domesticas e valorizas o teu rústico, mas 
colaborar nas revelações do Céu, pelo prestimoso auxiliar!
estado de impureza íntima, e fez-se mudo. Nesse instante, o pregador viu-se 
Atendia às obrigações de protetor dos novamente no corpo, acordado, e agora 
doentes, mas recusava-se a instruir as feliz em razão da resposta do Alto, que lhe 
criaturas, na Divina Palavra, não obstante reajustaria a errada conduta.
as requisições do povo que já lhe conhecia Surgindo o silêncio, o discípulo 
os dotes de inteligência e inspiração. agradeceu ao Mestre com um olhar. E Jesus, 

Sentido, porém, que a Celeste Vontade o transcorridos alguns minutos de manifesta 
constrangia ao desempenho da tarefa e consolação no semblante de todos, 
reparando que os seus conflitos mentais se concluiu:
tornavam cada vez mais esmagadores, certa - O trabalho no bem é o incentivo santo 
noite, depois de abundantes lágrimas, da perfeição. Através dele, a alma de um 
suplicou esclarecimento ao Todo- criminoso pode emergir para o Céu, à 
Poderoso. maneira do lírio que desabrocha para a Luz, 

Sonhou, então, que um anjo vinha de raízes ainda presas no charco.
encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu- Em seguida, o Mestre pôs-se a 
se cavalgando o voluntarioso jumento, contemplar as estrelas que faiscavam, 
vergado ao peso de preciosa carga, em dentro da noite,
verdejante caminho, quando o emissário enquanto Tadeu,  comovido,  se  
divino o interpelou, com bondade, em aproximava, de manso, para beijar-lhe as 
seguida às saudações habituais: m ã o s  c o m  d o ç u r a  

- Meu amigo, sabes quantos coices reverente
desferiu hoje este animal?

- Muitíssimos - respondeu sem 
vacilação.

- Quantas vezes terá mordido os 
companheiros de estrebaria? - prosseguiu o 
enviado, sorridente - quantas vezes terá 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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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 INCENTIVO SANTO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

JARDIM NA ALMA
♪ "Sempre fica um pouco de 

perfume, nas mãos que oferecem 
rosas, nas mãos que sabem ser 
generosas..."♪

Teu toque de carinho...
Em qualquer situação.
Pode mudar o dia para melhor.
Um sorriso.
Uma palavra gentil.
Sempre trazem um clima novo para 

o momento.
Tens um jardim na 

alma...
E  s e u  p e r f u m e  

impregna a tudo que 
t o q u e s  c o m  t e u  
coração!

 Diogo Cáceres

POESIAS
FLORES DO CORAÇÃO

I

Existem sim flores nos corações,
Quando o que vêm deles,

É pura expressão de bondade,
As palavras que dali saem,

Expressam profundezas e caridade,
Como os lírios dos campos,

Que de lá saem, e trazem também!
Os seus perfumes às cidades.

II

É tão saudável,
Encontrar pessoas assim,

Onde suas palavras são dirimidas,
De cortesias e espontaneidades,

Que dentro das regras do bem viver,
Ajudam a passar  esponjas  do bem,

Onde haja ímpetos de maldades!

                                José Bastos

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

Quatro Mãos

CC

Falar com Jully Anny

Cred Certo
         Empréstimos Consignados

Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidor Público (Estadual e Federal)

Crédito Rápido, Fácil e descomplicado com
as melhores taxas e prazos.

Conheça nossa loja:
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 610
CENTRO - GETULINA (14) 3552-2127
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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/ 

 

O PACIENTE DO LEITO NÚMERO SEIS
 enfermeira, nova no hospital, Sorria com olhos e lábios. Piscava de exemplo de resignação.
estava ansiosa para começar seu diferentes formas e com variadas Recebia a todos com um inesquecível 
turno à noite. velocidades, expressando, assim, A sorriso, mesmo que estivesse com dor ou 

sentimentos e emoções.Designada para a enfermaria, ouviu mal-estar.
a t e n t a m e n t e  a s  o r i e n t a ç õ e s  e  Cada um que entrava no quarto era Olhava a todos nos olhos, e seu olhar 
recomendações da enfermeira chefe. recebido com um sorriso luminoso. parecia agradecer os cuidados e o carinho 

Ao fazer a checagem de pressão e O corpo de enfermagem estava recebidos.
temperatura do paciente do leito número intrigado e encantado. Aquele paciente Ele realmente era grato por tudo o que 
seis ,  percebeu que e le  dormia devia ser muito querido. As pessoas se faziam por ele, e sua atitude traduzia sua 
profundamente, mas tinha um sorriso nos revezavam, diariamente, para tentar petição ao Pai Celeste para que 
lábios. deixá-lo o mais confortável possível, e abençoasse cada visitante, cada pessoa 

isso suscitava questionamentos: quem é Ele sofrera um Acidente Vascular encarregada da faxina ou da manutenção 
ele? O que faz?Cerebral - AVC, que lhe afetara dos aparelhos, cada enfermeiro e cada 

gravemente a fala e os movimentos. As indagações começaram a ser feitas médico que adentrava a enfermaria.
aos visitantes.Com o passar dos dias, ela observou Ele sabia que sua jornada na Terra 

que o quadro do paciente se mantinha o É um amigo querido, diziam uns. É um estava no fim, e agradecia por tantas 
mesmo, mas ele conservava, mesmo mestre, falavam outros. É um ser de luz, pessoas a deixarem menos penosa.
dormindo, o sorriso no rosto. acrescentava um terceiro. Partiu desejando luz a todos os que se 

No fim de semana, trocou o plantão Era definido com muitas palavras e empenharam em tornar sua vida menos 
com uma colega e trabalhou durante o qualidades: colega amoroso, parceiro solitária e seus últimos momentos tão 
dia. Teve uma surpresa. sensível, companheiro maravilhoso, agradáveis.

amigo incrível.O paciente daquele leito recebia visitas Deixou, acima de tudo, uma lição de 
durante todo o período de visitação. Para enfermeiros e médicos, passou a vida para os que conviveram com ele: 
Pessoas se revezavam e iam contar ser o querido paciente do leito número aqueles que sabem conviver, amar, 
histórias, cantar, orar por ele, aplicar seis. Para os amigos, um ser humano de compartilhar alegrias e espalhar gratidão 
passes. primeira grandeza. Para os familiares, luz nunca ficam sós... E nunca partem sós.

e amor.A todos ele recebia com o mesmo 
sorriso. Seus olhos, muitas e muitas Seu quadro se agravou quando ele teve Redação do Momento 
vezes, lacrimejavam de emoção e alegria. outro AVC. Dias depois, retornou à pátria Espírita.
Percebia-se que queria falar algo, mas espiritual.

Luciana Beatriz Arioli não conseguia. No hospital, deixou lembranças lindas 
TrombiniNo entanto, apesar de toda a limitação e profundas em todos os que conviveram 

para se comunicar, ele conseguia sorrir. com ele. Deixou, acima de tudo, um 

o Egito antigo gerando a todos serenando os ânimos sinalizará o caminho acumularão dando o equilíbrio da alma.
lembranças brandas dos idos tempos do perdão descortinando aos poucos os O resgate do passado será feito de D
q u e  m a r c a r a m  é p o c a  n o s  tormentos do passado e trazendo o conforto qualquer forma portanto, não se 

relacionamentos proibidos, dos amores da compreensão, dando forças para predisponham a modificar-se sem os 
impossíveis, dos castigos injustos, da superar-se os entraves que os mantinham devidos cuidados da análise profunda. A 
disparidade entre os povos trazendo por ligados e presos ao passado. Os elos se conclusão se dará de maneira inesperada 
séculos afora o despertar de ódios insanos partem, um novo brilho se faz com o dando a realidade dos fatos.
levando tragédia às famílias, onde despertar de um novo dia, onde o sol trás o 
imperava o poder, a força bruta para as conforto ao coração chagado com novos Sidarta
conquistas egoístas por puro prazer e ânimos a impulsioná-lo.
satisfação. Com o novo rumo tomado, criarão e 

Agora, passado muito tempo, nos fortificarão novas amizades com a solidez 
deparamos lado a lado em busca de ideais do amor puro, onde se demonstrará o 
justos e coletivos, e apesar das lembranças sentimento com um simples sorriso, um 
af lorarem t razendo lampejos  de  afago ou um beijo fraterno. Disponha 
sent imentos  regeneradores ,  onde sempre em seus dias alguns momentos para 
sufocando o que brota de forma a reflexão aliando-se a pensamentos 
inconsc ien te  fazendo  os  pon tos  elevados, trocando energias que se 
referenciais se confundirem, 
t razendo amarguras  e  
aflições sem detectarmos a 
razão.

Tudo a seu tempo se 
esclarecerá e de nada valerá 
saber as causas e motivos se 
não houver o ressarcimento 
dos elos que os ligavam por 
sentimentos de amor e ódio.                                                                                                    
O sol se põe por de trás das 
pirâmides pedindo tréguas 
para a reflexão, e o luar 

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)

INTERLIGAÇÕES
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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 12/12 - Edgar Feres Filho

DIA 19/12 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 26/12- Som & Imagem

DIA 02/01 - 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
LIVRARIA ESPÍRITA 

ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

MENSAGENS DE EMMANUEL - O HOMEM BOM
onta-se que Jesus, após narrar a que te iluminaria o coração, perante a - Em teu parecer, quais 
Parábola do Bom Samaritano, visita do amigo que te fosse levar teriam sido os homens bons 
foi novamente interpelado pelo alguns minutos de solidariedade. nessas circunstâncias?C

doutor da lei que, alegando não lhe Imagina-te no cárcere, padecendo a - Os que usassem de 
haver compreendido integralmente a incompreensão do mundo, e recorda compreensão e misericórdia para 
lição, perguntou, sutil: como te edificaria o gesto de coragem comigo - explicou o interlocutor.

- Mestre, que farei para ser do irmão que te buscasse testemunhar - Então - repetiu Jesus com bondade-, 
considerado homem bom? entendimento. segue adiante e faze também o mesmo.

Evidenciando paciência admirável, o Imagina-te sem pão no lar,  
Senhor respondeu: arrostando amargura e escassez, e Xavier, Francisco Candido. Da 

raciocina sobre a felicidade que te Imagina-te vitimado por mudez que obra: Amor e Vida em 
apareceria de súbito no amparo te iniba a manifestação do verbo Família
daqueles que te levassem leve migalha escorreito e pensa quão grato te 
de auxílio, sem perguntar por teu modo mostrarias ao companheiro que falasse Colaboração Prof. 
de crer e sem te exigir exames de por ti a palavra encarcerada na boca. Waldomiro B. Bana
consciência.Imagina-te de olhos mortos pela 

Imagina-te em erro, sob o sarcasmo enfermidade irremediável e lembra a 
de muitos, e mentaliza o bálsamo com alegria da caminhada, ante as mãos que 
que te  acalmar ias ,  d iante  da  te estendessem ao passo incerto, 
indulgência dos que te desculpassem a garantindo-te a segurança.
falta, alentando-te o recomeço.Imagina-te caído e desfalecente, na 

Imagina-te fatigado e intemperante e via pública, e preliba o teu consolo nos 
observa quão reconhecido ficarias para braços que te oferecessem amparo, sem 
com todos os que te ofertassem a oração qualquer desrespeito para com os teus 
do silêncio e a frase de simpatia.sofrimentos.

Em seguida ao intervalo espontâneo, Imagina-te tocado por moléstia 
indagou-lhe o Divino Amigo:contagiosa e reflete no contentamento 

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

NESTE NATAL
COLOQUE O 
SORRISO NO

ROSTO DE UMA
CRIANÇA

AJUDE A TURMA
DA 

EVANGELIZAÇÃO
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