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or mais um ano a equipe que bombom.
c o o r d e n a  o s  t r a b a l h o s  d a  A pintura corporal fez a alegria geral.
Evangelização Infantil do C.E. ‘‘Fé, Lógico que tudo isso não faria diferença P
Amor e Justiça’’ deu o seu melhor se eles não estivessem lá.

para que a festa de Natal ficasse impecável. E não é que todos e mais alguns vieram!
Para surpresa de muitos, o que era pra ser Não contamos, porém, deveria ter mais 

apenas mais uma comemoração, o evento de cinquenta crianças, dentre os frequenta-
aconteceu de forma grandiosíssima! dores assíduos e uns poucos que com 

Tudo foi superlativo, desde a decoração, certeza irão aparecer daqui pra frente.
com os sinos pintados por todos durante o Foi mesmo uma manhã radiante, aonde 
ano nas aulas de arte, os balões, o pano da podíamos sentir a presença dos anjos de 
mesa, quanto no esmero em todos os luzes equilibrando as energias e por que não 
detalhes. felizes como todos nós.

A ideia do churrasco veio bem a calhar, a Só temos a agradecer essas bondosas 
boa alma que proporcionou o algodão doce almas que dedicaram um bocado do seu 
não tem noção da felicidade contida no tempo para ver estampado o sorriso de uma 
olhar de cada criança ao presenciá-lo sendo criança. Criança essa que, às vezes, só 
feito ali, na hora. tivera essa festa de Natal.

As luzinhas piscando na árvore de natal, o Obrigado amigos, que Deus possa 
refrigerante geladinho, o molho que recompensar essa sua dedicação para com o 
acompanhava o pão e pra finalizar os comes próximo.
e bebes, um delicioso picolé. Que 2.017 seja um ano 

Porém, muito mais estava reservado aos esplêndido, de muita paz, 
nossos pequenos, foram dois tipos de muito amor e muita luz!
presentes, um contendo material escolar e 

Beijos no coração!outro brinquedos e uma maravilhosa 
lembrança dessa data, um Papai Noel que Inibmort
guardava em seu interior um delicioso 

UMA MANHÃ RADIANTE

LOUVOR DO NATAL
enhor Jesus! Quando vieste ao moldura de tua palavra sublime... Buscaste nós, tão vivo hoje quanto ontem, 
mundo, numerosos conquistadores para companheiros de tua obra homens chamando-nos o espírito ao amor e à 
haviam passado, cimentando reinos rudes, cujas mãos calejadas não lhes humildade que exemplificaste, para que S
de pedra com sangue e lágrimas. favoreciam os vôos do pensamento. E surjam, na Terra, sem dissensão e sem 

conversaste com a multidão, sem violência, o trabalho e a riqueza, a Na retaguarda dos carros de ouro e 
propaganda condicionada. tranquilidade e a alegria, com bênção de púrpura com que lhes fulgia as vitórias, 

todos.alastravam-se, como rastros da morte, a No entanto, ninguém conhece o nome 
degradação e a pilhagem, a maldição do das crianças que te pousaram nos joelhos É por  i sso  que,  emocionados ,  
solo envilecido e o choro das vítimas amigos, nem das mãos fatigadas a quem te recordando-te a manjedoura, repetimos em 
indefesas. dirigiste na via pública! prece:

Levantaram-se, poderosos, em palácios A História, que homenageava Júlio - Salve, Cristo! Os que aspiram a 
fortificados e faziam leis de baraço e cutelo, César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, conquistar desde agora, em si mesmos, a luz 
para serem, logo após, esquecidos no rol comentava Virgílio e admirava Mecenas, de teu reino e a força de tua paz, te 
dos carrascos da Humanidade. não te quis conhecer em pessoa, ao lado de glorificam e te saúdam!...

tua revelação, mas o povo te guardou a Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e 
Emmanuelpresença divina e as personagens de tua permaneceste lembrado para sempre.

epopéia chamam-se "o cego Bartimeu", "o Ninguém sabe até hoje quais tenham sido 
homem de mão mirrada", "o servo do (Do livro Antologia Mediúnica do Natal, os tratadores de animais que te ofertaram 
centurião", "o mancebo rico", a "mulher Francisco Cândido Xavier esburacada manta, por leito simples, e 
Cananéia", "o gago de Decápolis", "a sogra - Espíritos Diversos)ignora-se quem foi o benfeitor que te 
de Pedro", "Lázaro, o irmão de Marta e arrancou ao desconforto da estrebaria para 
Maria".o clima do lar.

Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem Cresceste sem nada pedir que não fosse o 
cobertura política, sem assessores e sem culto à verdadeira fraternidade.
armas, venceste os séculos e estás diante de Escolheste vilarejos anônimos para a 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste



entro da noite clara, a assembléia - Tem compaixão dele e 
familiar em casa de Pedro continua cooperando no 
centralizara-se no exame das bem de todos os que te D
dificuldades no trato com as cercam.

pessoas. Há sempre um juiz mais 
Como estender os valores da Boa Nova? alto, analisando aqueles 

Como instalar o mesmo dom e a mesma que censuram ou amaldiçoam e, além de 
bênção em mentalidades diversas entre si? um horizonte, outros horizontes se 
Findo o longo debate fraternal, em que desdobram, mais dilatados e luminosos.
Jesus se mantivera em pesado silêncio, João - Senhor - indagou Tadeu -, como 
perguntou- lhe, preocupado: proceder diante da mulher que amamos, 

- Senhor, que fazer diante da calúnia que quando se entrega às quedas morais?
nos dilacera o coração? - Tem piedade do - Jesus fitou-o com brandura, e inquiriu, 
caluniador e trabalha no bem de todos - por sua vez: - Os sofrimentos íntimos que a 
respondeu o Celeste Mentor, sorrindo -, dilaceram, dia e noite, não constituirão, por 
porque o amor desfaz as trevas do mal e o si só, aflitiva punição? Fez-se balsâmico 
serviço destrói a idéia desrespeitosa. silêncio no círculo doméstico e, logo ao 

- Mestre - ajuntou Tiago, filho de Zebedeu perceber que os aprendizes haviam cessado 
-, e como agir perante aquele que nos ataca, as interrogações, o Senhor concluiu: - Se 
brutalmente? - Um homem que se conduz pretendemos banir os males do mundo, 
pela violência - acentuou o Cristo, bondoso cultivemos o amor que se compadece no 
-, deve estar louco ou envenenado. serviço que constrói para a felicidade de 

Auxiliemo-lo a refazer-se. todos.
- Senhor - aduziu Judas, mostrando os Ninguém se engane.

olhos esfogueados -, e quando o homem As horas são inflexíveis instrumentos da 
que nos ofende se reveste de autoridade Lei que distribui a cada um, segundo as suas 
respeitável, qual seja a dum príncipe ou obras.
dum sacerdote, com todas as aparências do Ninguém procure sanar um crime, 
ordenador consciente e normal? praticando outros crimes, porque o tempo 

- A serpente pode ocultar-se num ramo de tudo transforma na Terra, operando com as 
flores e há vermes que se habituam nos labaredas do sofrimento ou com o gelo da 
frutos de bela apresentação. morte.

O homem de elevada categoria que se 
revele violento e cruel é enfermo, ainda 
assim.

Compadece-te dele, porque dorme num 
pesadelo de escuras ilusões, do qual será 
constrangido a despertar, um dia.

Ampara-o como puderes e marcha em teu 
caminho, agindo na felicidade comum.

- Mestre, e quando a nossa casa é 
atormentada por um crime? Como 
procederei diante daquele que me atraiçoa a 
confiança, que me desonra o nome ou me 
ensangüenta o lar?

- Apiada-te do delinqüente de qualquer 
classe - elucidou Jesus - e não desejes violar 
a Lei que o próximo desrespeitou, porque o 
perseguidor e o criminoso de todas as 
situações carrega consigo abrasadora 
fogueira.

Uma falta não resgata outra falta e o 
sangue não lava sangue.

Perdoa e ajuda.
O tempo está encarregado de retribuir a 

cada criatura, de acordo com o seu esforço.
- Mestre - atalhou Bartolomeu -, que fazer 

do juiz que nos condena com parcialidade? 

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

A MENSAGEM DA COMPAIXÃO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

VAI DAR TUDO CERTO
Aquieta o pensamento.
Livra-te do barulho de fora.
Das preocupações de dentro.
Acalma e ouve a Vida dizer-te:
- ‘‘VAI DAR TUDO CERTO!’’
Deixa o coração pacificar-se.
Como a superfície serena do lago...
... que ele possa refletir a grandeza 

de Deus a tua volta.
Prossegue seguro de ti.
Confiante em teus sentimentos.
De espinha ereta e de 

alma tranquila.
Assim teus passos 

seguirão, de forma 
certeira, ao alvo de tua 
felicidade!

Diogo Cáceres

POESIAS
VAMOS JUNTOS

I
Sim vamos juntos,
Jesus nos convida!

Pelas portas da Doutrina Espírita,
Que a todos nós, nos convém,

Que teremos eternamente,
Tangendo sempre às nossas mentes,
Que o nosso bom senso consente,
Pelo triunfo desse valioso Bem!

II
Antes, éramos totalmente leigos no 

assunto,
Mas aí, mãos benfazejas vieram nos 

acordar,
São dádivas trazidas de bandejas,

Para nossas almas aprender, se nutrirem e 
saborear!

 Desse Grande Amor que em cada de 
nós!

Em nosso foro íntimo, precisamos 
instalar.

III
O Planeta Terra marcha, para um mundo 

de regeneração!
Estamos com nossos pés a caminhar por 

ele,
Já  inúmeras existências que  andamos 

por esses chãos,
Inúmeras vezes pedimos a Deus 

clemência,
Para que um dia saíssemos da escuridão.
Pois agora, estamos nessa linda essência,

Para obtermos todas as virtudes em 
nosso coração!

           José Bastos

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

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

Quatro Mãos
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EXEMPLOS MODIFICAM VIDAS
izem que as palavras convencem, suas necessidades básicas. Mas, ela pântano do cepticismo para a terra firme da 
mas os exemplos arrastam. Ou realizava o seu trabalho como se estivesse adoração a Deus.
seja, os exemplos sempre falam recebendo a maior remuneração de toda a *   *   *D
mais alto e têm o condão de classe médica. Sim, exemplos arrastam. Falam muito 

transformar vidas, arrebatar as pessoas. Certa noite, depois de um dia mais alto à razão e ao coração do que 
Narra o médico e escritor escocês A. J. particularmente trabalhoso, difícil, doutor muitas palavras.

Cronin, em uma página solta na imprensa Cronin se sentou ao lado dela, para Por esse motivo, é que o sábio de Nazaré 
internacional, intitulada Porque eu creio saborear uma xícara de chá. convocou  os  homens  ao  amor,  
em Deus, sua experiência pessoal. Observando-lhe o cansaço, o médico lhe prescrevendo: Amai-vos uns aos outros.

Estudante de medicina na Universidade perguntou: Enfermeira, por que você não E, para acrescentar Como eu vos amei, 
de Glasgow, durante a sua juventude, não exige que lhe paguem melhor? Você devia abandonou as estrelas, tomou um corpo de 
era diferente dos seus colegas quanto à ganhar, pelo menos, o triplo do que ganha carne e veio viver entre as Suas ovelhas, 
irreverência na crença no Ser Supremo. por semana. Você merece mesmo. Pastor Celeste que é.

Quando pensava na palavra Deus, um Um silêncio se fez, por alguns instantes. Durante pouco mais de três décadas, 
sorriso de mofa lhe aparecia nos lábios, Depois, ela sorriu e seu olhar brilhou viveu a infância, a juventude e caminhou 
transparecendo o desprezo por esse mito, intensamente, surpreendendo o médico. para a maturidade, servindo sempre, no lar, 
desgastado pelo tempo. Então, com voz terna e modulada, ela na carpintaria do pai, no mundo.

Quando se formou e foi clinicar, ao sul do respondeu: Finalmente, certo de que lhe seguiríamos 
país de Gales, conheceu uma jovem Doutor, se Deus sabe que eu mereço, isso a exemplificação nobre, afirmou: Os meus 
enfermeira, cuja atuação lhe chamou muito é tudo para mim. discípulos serão conhecidos por muito se 
a atenção. Naquele momento, Cronin compreendeu amarem.

Ela trabalhava sozinha, numa ronda de que toda aquela existência de trabalho, em P e n s e m o s  n i s s o .  Vi v a m o s  e  
quinze quilômetros diários, montada numa que se destacava o amor ao próximo, era exemplifiquemos a sábia exortação.
bicicleta, para atender os seus pacientes. um atestado evidente da sua maneira de 

(Redação do Momento Espírita, com Sua fisionomia revelava os traços de uma adorar a Deus.
base no artigo A lei de adoração, de José disposição, jovialidade e paciência dignas Percebeu, num lampejo, a riqueza da 
Couto Ferraz,  da Revista Internacional de admiração. significação da vida daquela jovem. E, por 
de Espiritismo)Mesmo depois de um dia estafante, se outro lado, o vazio interior existente no seu 

chegasse um chamado urgente, retornava à próprio mundo íntimo, pela ausência da 
sua tarefa. E nunca estava tão ocupada que crença em Deus.

Colaboração: Luciana 
não pudesse pronunciar uma palavra de Aquilo o fez pensar e, depois de algum Beatriz Arioli Trombini
consolo e bom ânimo a quem precisasse. tempo, em que outros fatos se lhe 

Seu salário era irrisório e mal atendia as alinharam à observação, ele se ergueu do 

a procura do meu crescimento colheita, na medida que renova-se a 
tentei por várias vezes, sem energia, tudo flui de maneira mais 
sucesso, chegar a perfeição que profunda, levando a novas reflexões N
somente o Criador a detém. tornando o foco a cada situação mais 

consciente e preciso.Busquei na grandiosidade do mar a 
exemplificação do amor e me perdi. Assim o crescer acontece renovando 

pr incípios  e  concei tos ,  t razendo Busquei na rocha firme a solidez da 
entendimento claro ao que recebe a minha fé e novamente falhei.
assistência e levando o conforto imediato Busquei na energia do sol a irradiação 
ao despreparado.que ampara ao que necessitam e que dá ao 

doente o conforto e também cai. Sinto finalmente que o crescimento se 
Busquei na harmonia das florestas o dará com a projeção da alma despertando a 

caminho virtuoso e nada consegui. cada dia, momentos de exemplificação do 
Já cansado e descrente busquei dentro de amor Crístico e fraternal, encontrando o 

mim a semente pálida e frágil que ainda 
rumo certo de levar a palavra, o exemplo e o persistia em lutar por sobreviver, pois, foi 
alento às aflições e verei o bálsamo tão amorosamente plantada que encontrei 
consolador derramando naquele que as primeiras respostas da minha busca, 
r e n o v a m - s e  c o m b a t e n d o  s u a s  porque ao ligar-me a ela, também o fiz a 
imperfeições, chegando mais próximo da essência Divina, sentindo que as 

emanações se realizam de forma plena e Luz que sempre o guiará para a sua 
intensa, que se buscarmos em nosso íntimo elevação. 
encontraremos não só as respostas, mas os 

Kharanmeios de exteriorização e estando 
harmonizado sentiremos que o que 
buscamos estava tão próximo, por 
fazermos parte desta essência. 

Sabedor agora desta possibilidade, sinto-
me pleno e harmonioso, lutando por alçar 
novos vôos em busca de conquistas que 
darão a realização, a semeadura e a 

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)

BUSCAS BALANCETE 2016
Gostaríamos de agradecer a todos que 

colaboraram financeiramente na 
manufatura das edições do nosso faixo de 
luz.

A importância do seis patrocinadores 
fixos para sanar completamente os gastos 
com a impressão e os colaboradores 
esporádicos e as Casas Espíritas que 
fortalecem o nosso caixa para o caso de 
alguma emergência.

Mês Arrecadação Gasto 

Saldo 2015 700,00R$     

Janeiro 135,00R$     150,00R$      

Fevereiro 130,00R$     150,00R$      

Março 255,00R$     150,00R$      

Abril 135,00R$     150,00R$      

Maio 155,00R$     150,00R$      

Junho 135,00R$     150,00R$      

Julho 155,00R$     150,00R$      

Agosto 135,00R$     150,00R$      

Setembro 155,00R$     150,00R$      

Outubro 210,00R$     150,00R$      

Novembro 160,00R$     180,00R$      

Dezembro 180,00R$     150,00R$      

Saldo final 2.640,00R$  1.830,00R$   

Total 810,00          
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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 09/01 - Edgar Feres Filho

DIA 16/01 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 23/01 - Som & Imagem

DIA 30/01 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 06/02 - 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 

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 
 TEMAS DE ESPERANÇA

uem goste de pessimismo, e se queixe de solidão, Qobserve se alguém estima repousar no espinheiro.
Pense que se não houvesses nascido para melhorar o 

ambiente em que vives, estarias decerto em Planos Superiores.
Com a lamentação é possível deprimir os que mais nos ajudam.
Se pretendes auxiliar a alguém, começa mostrando alegria.
A conversa triste com os tristes, deixam os tristes muito mais 

tristes.
Quem disser que Deus desanimou de amparar a Humanidade, 

medite na beleza do Sol, em cada alvorecer.
Se tiveres de chorar por algum motivo que consideres justo, chora 

trabalhando, para o bem, para que as lágrimas não se te façam inúteis.
Nos dias de provação, efetivamente, não seriam razoáveis 

quaisquer espetáculos de bom humor, entretanto, o bom ânimo e a 
esperança são luzes e bênçãos em qualquer lugar.

Guarda a lição do passado, mas não percas tempo lastimando 
aquilo que o tempo não pode restituir.

Quando estiveres à beira do desalento pergunta a ti mesmo se estás 
num mundo em construção ou se estás numa colônia de férias.

Deus permitiu a existência das quedas d’água para aprendermos 
quanta força de trabalho e renovação podemos extrair de nossas 
próprias quedas.

Não sofras pensando nos defeitos alheios; os outros são espíritos, 
quais nós mesmos, em preparação ou tratamento para a Vida Maior.

Se procuras a paz, não critiques e sim ajuda sempre.
Indica a pessoa que teria construído algo de bom, sem suor e 

sofrimento.
Toda irritação é um estorvo no trabalho.
Deixa um traço de alegria onde passes e a 

tua alegria será sempre acrescentada mais à 
frente.

Quem furta a esperança, cria a doença.
O sorriso é sempre uma luz em tua porta.

(Xavier, Francisco Cândido. Da obra: 
Companheiro.)

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana
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