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er espírita, ou melhor, cristão, por si diagnóstico uma vez por ano, o correto Porém gostaria de ofertar meu muito 
só não é uma tarefa simples, deveria ser trimestralmente, porém como obrigado a uma confreira que vem se 
principalmente se estamos dispostos estamos sempre atarefados o ano passa e dedicando a divulgar a nossa doutrina, seu S
a seguir os ensinos do nosso Mestre não nos damos conta do tempo. nome é Fátima Antunes, confesso que só a 

Jesus, ainda mais se com o andar da Confeccionar um jornalzinho espírita de conheço pelos meios eletrônicos. Ela é 
carruagem deixamos nos levar pelos apenas quatro páginas não é tarefa que exija responsável dentre outros, pela página da 
trabalhos da Casa, Igreja, Templo que muito esforço, afinal estamos bem USE intermunicipal de Lins tanto via site, 
frequentamos e por cima estendemos estas amparados por uma gama de amigos que quanto no Facebook.
tarefas porta a fora. não medem esforços para que o mesmo Tarefa essa que caberia a minha pessoa 

Todo começo de ano devemos nos reunir possa chegar a grandes distâncias. que exerce a função de divulgador na 
com as pessoas que também se dispõe a Dos colaboradores financeiros até os diretoria atual, porém como dizem por aí 
cooperar com essas entidades e fazermos irmãos que nos enviam as mensagens estão ‘‘papagaio come milho, periquito leva a 
um balanço se está tudo andando na melhor sempre solícitos, prontos pra qualquer fama’’.
maneira ou se existe algo que pode ser eventualidade. São exemplos como essas pessoas 
melhorado ou mesmo descartado. Os pontos de distribuição e aqueles que citadas aqui que me fazem continuar 

Os responsáveis por uma Casa Espírita, se propuseram a semeá-lo mostram-se nutrindo fé no que essa doutrina veio pregar. 
devem discernir sobre a frequência, sempre dispostos mensalmente. Que estamos em constante evolução e dia 
analisar se as pessoas que procuram o Mesmo os divulgadores da nova era, com chegará em que a maldade será ínfima em 
Centro encontram-se satisfeitas com as seus emails recheados de luz, repassam-no nosso planeta, dia esse que os espíritos 
sessões. Como está sendo executado os aos quatro cantos do mundo. necessitados em provar e espiar não 
trabalhos, se algum trabalhador anda Cada Casa Espírita que o recebe e o reencarnarão mais aqui e teremos apenas 
sobrecarregado e dividir o acúmulo com distribui faz com que a cada mês sintamo- irmãos em regeneração.
outros irmãos. Se as crianças atendidas na nos radiantes para a confecção do novo Façamos então a nossa parte e com 
Evangelização estão recebendo as número. certeza sem que percebamos estaremos 
informações necessária  para seu   Lógico que não podia deixar de tecer sendo abençoados pelos irmãos do Mundo 
aprimoramento moral. considerações aos proprietários da Gráfica Maior.

Caso exista algum tipo de atividade de Minerva da nossa Cidade Sorriso e do 
responsabilidade daquele Centro fora de querido amigo Dú, que muitas são pegos de Beijos no coração!
suas paredes, caso de programa de rádio, surpresa, como sempre acontece no meio 

Inibmortpágina de internet, redes sociais, jornais, noticioso e com uma incrível disposição e 
visitas; também devem ser analisadas. simpatia rodam e nos entregam o jornal em 

Lógico que não devemos realizar esse tempo recorde.

GRATIDÃO

AS ESTATUETAS
Cap. X – Item 14 decididos. Meu Fábio já anda cansado reconhecesse, podiam escutar Dona 

do volante... Margarida, que sustentava uma vela  
acesa, diante do guarda de trânsito: diálogo, à noite, entre as duas Pobre marido!... Dinheiro cavado Osenhoras, continuava na copa: em caminhão é duro de ganhar... – Peço-lhe – dizia ao fiscal – não 
abrir processo algum. Não quero – Você, minha filha, deve perdoar, – Meu conselho, filha, é desculpar e 
reclamações.esquecer... Lá diz o Evangelho que desculpar...

costumamos ver o argueiro no olho do – Mas, Dona Margarida – insistia o – Mas o prejuízo é de dois mil 
vizinho, sem ver a trave dentro do funcionário –, a senhora vai ter aqui um cruzeiros, além da injúria!
nosso... prejuízo para mais de quarenta contos!– Mesmo assim, o perdão é o melhor 

– Mas, mamãe, foi um insulto! O – Não importa. Deus dará jeito. remédio.
moço parou à frente da janela, viu as “Seu” Fábio e Dona Rogéria são meus – Ah! Que será do mundo, assim, 
minhas estatuetas e atirou a pedra! amigos de muito tempo.sem corrigenda, sem justiça?

E Dona Balbina, senhora espírita de As duas senhoras, porém, não Nesse instante, alguém bate à porta.
generoso coração, prosseguia falando à puderam continuar ouvindo, pois a voz Ambas atendem.
filha, Dona Rogéria: irritada de Fábio elevou-se da multidão O portador comunica:

e era necessário socorrê-lo, porque o – Ele é um pobre rapaz obsediado. – Um desastre! O senhor Fábio infeliz estava ébrio.– História! É uma fera solta, isto sim! trombou uma casa e a parede caiu!
– Mas Dona Margarida, a mãe dele, Mãe e filha correm para o local, que 

Hilário Silvafoi sempre amiga... se encontra entulhado de multidão, e 
– Isso não vem ao caso... Cada qual é veem a casa acidentada. É justamente a 

responsável pelos próprios atos. A (Obra: O Espírito da Verdade - moradia de Dona Margarida, a mãe do 
senhora sabe que ele é maior. Francisco Cândido rapaz que atirara a pedra.

Xavier e Waldo Vieira)– Precisamos perdoar para sermos O caminhão, num lance estouvado, 
perdoados... derribara uma parede lateral e 

– Ser bom é uma coisa, e outra coisa penetrara, fundo, inutilizando todo o 
é ser tolo! Darei queixa à polícia... mobiliário da sala de refeições.
Somente não queria fazê-lo sem ouvi- Apagara-se a luz no quarteirão e as 
la; contudo, Fábio e eu estamos d u a s ,  s e m  q u e  n i n g u é m  a s  

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste



elacionava Tiago, filho de Alfeu, escravo tolo que, usando 
as dificuldades naturais na os minutos que lhe 
preparação do discípulo, quando pertenciam por direito e R
várias opiniões se fizeram ouvir s e m  i n c o m o d a r  a  

quanto aos percalços do aprimoramento. ninguém, exercitava, as 
É quase impossível praticar as lições da lições do senhor, às quais 

Boa Nova, no mundo avesso à bondade, à emprestava, desde muito tempo, todo o 
renúncia e ao perdão - concluíram os seu vigilante amor em comovido silêncio.
aprendizes de maneira geral. Foi então que o artista magnânimo e 

A maioria das criaturas comprazem-se famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição 
na avareza ou no endurecimento. que por justiça merecia.

Registrava o Mestre a conceituação Diante da estranheza dos discípulos que 
expendida pelos companheiros, em se calavam, confundidos, o Mestre 
significativa quietude, quando Pedro O rematou: - A aquisição de qualidades 
convocou diretamente ao assunto. nobres é a glória infalível do esforço.

Jesus refletiu alguns instantes e Todo homem e toda mulher que usarem 
ponderou: as horas de que dispõem na harpa da vida, 

- Entre ensino e aproveitamento, tudo correspondendo à sabedoria e à beleza 
depende do aprendiz. com que Nosso Pai se manifesta, em todos 

E a seguir, falou com brandura: - Existiu os quadros do mundo, depressa lhe 
no tempo de David um grande artista que absorverão a grandeza e as sublimidades, 
se especializara na harpa com tamanha convertendo-se em representantes do Céu 
perfeição que várias pessoas importantes para seus irmãos em humanidade.
vinham de muito longe, a fim de ouvi-lo. Quando a criatura, porém, somente 

Grandes senhores com as suas trabalha na cota de tempo que lhe é paga 
comitivas descansavam, de quando em pelas mordomias da Terra, sem qualquer 
quando, junto à moradia dele, cercada de aproveitamento das largas concessões de 
arvoredo, para escutar-lhe as sublimes horas que a Divina Bondade lhe concede 
improvisações. no corpo, nada mais receberá, além da 

O admirável mestre fez renome e remuneração transitória do mundo.
fortuna, parecendo a todos que ninguém o 
igualaria na Terra na expressão musical a 
que se consagrara.

Em seus saraus e exibições, possuía em 
seu serviço pessoal um escravo 
aparentemente inábil e atoleimado, que 
servia água, doce e frutas aos convivas e 
que jamais conversava, fixando toda a 
atenção no instrumento divino, como se 
vivesse fascinado pelas mãos que o 
tangiam.

Muitos anos correram quando, certa 
noite, o artista volta, de inesperado, ao 
domicílio, findo o banquete de um amigo 
nas vizinhanças e, com indizível espanto, 
assinala celeste melodia no ar.

Alguém tocava magistralmente em sua 
casa solitária, qual se fora um anjo exilado 
no mundo.

Quem seria o estrangeiro que lhe 
tomara o lugar? Em lágrimas de emoção 
por pressentir a existência de alguém com 
ideal artístico muito superior ao dele, 
avança devagar para não ser percebido e, 
sob intraduzível assombro, verificou que 
o harpista maravilhoso era o seu velho 

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 GLÓRIA DO ESFORÇO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

AFASTANDO AS TREVAS
Nas noites escuras da Humanidade...
... O Pai de todos envia Suas Estrelas.
Veja-as brilhar pelas Eras.
Acendendo os corações de esperança.
Afastando as trevas do mal.
Em Buda os raios da compaixão.
Em Sócrates o alvorecer da 

sabedoria.
Em Jesus, o Cristo, o clarão 

inextinguível do Caminho, da Verdade 
e da Vida.

Banha-te nestas sagradas luzes.
Inunda a alma de paz.
Irradie-se de amor.
Perante as sombras da estrada, 

espelha-te neles.
Assim, desperta em ti 

a s  c i n t i l a ç õ e s  
a d o r m e c i d a s  e  
descobres que também 
podes brilhar!

Diogo Cáceres

POESIAS
O QUE NOSSAS MÃOS 

PODERÃO FAZER PARA 
MELHORAR O MUNDO!

  
I

 Tudo, podemos dizer tudo,
O que não pudermos fazer hoje,

Certamente faremos amanhã,
Ou nas outras existências, 

Até lá se cuidarmos bem do hoje,
Haveremos de ter muito mais 

eficiências.
 
II

 Portanto não duvidemos hoje,
Do nosso poder de agir,

Ao se identificarmos com o bem,
Mãos poderosas virão sobre as 

nossas,
Também conosco interagir.

 
III

Portanto lá do alto,
Muitos estão vendo o traçar  dos 

nossos caminhos,
Então, ai se projetarmos no bem,

As Forças Poderosas .
Nunca nos deixarão sozinhos!

           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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 "Cada vez mais precisamos ter consciência e saber se estamos fazendo o bem ou o mal. Cada 
vez mais precisamos saber as pessoas que contatamos querem o nosso bem ou o nosso mal. 
Desconhecer isso é caminhar inocentemente para o sofrimento. Ser bom não é ser ingênuo’’

E SE A VIDA FOSSE UMA ESTRADA
ada um de nós caminha pela vida olharmos a estrada bem do alto, veremos viajantes acha que o vizinho é mais bonito 
como se fosse um viajante que que não dá para distinguir ninguém: todos ou viaja de forma bem mais confortável.
percorre uma estrada. são iguais. É que na longa estrada da vida, C

Há gente magra e gente gorda. Os magros esquecemos que a estrada terá fim.Há os que passam pouco tempo 
podem ser assim por elegância e dieta ou E, quando ela acabar, o que teremos?caminhando e os que ficam por longos anos.
porque não têm o que comer. Carregaremos, sim, a experiência Há os que veem margens floridas e os que 

Alguns trazem bolsas cheias de comida. aprendida durante o tempo de estrada e somente enxergam paisagens desertas.
Outros levam pedacinhos de pão estaremos muito mais sábios, porque todas Há os que pisam em macia grama e os que 
amanhecido. as outras pessoas que vimos no caminho nos ferem os pés em pedras pontudas e espinhos.

Muitos gostam de repartir o que têm. ensinaram algo.Há os que viajam em companhias amigas, 
Outros dão apenas o que lhes sobra. Mas A estrada de nossa existência pode ser assinaladas por risos e alegria. E há os que 
muita gente da estrada nem olha para os bela, simples, rica, tortuosa. Seja como for, caminham com gente indiferente, egoísta e 
viajantes famintos. ela é o melhor caminho para o nosso má.

Há pessoas que percorrem a estrada aprendizado.Há os que caminham sozinhos – inclusive 
sempre vestidas de seda e cobertas de joias. Deus nos ofereceu essa estrada porque crianças - e os que vão em grandes grupos.
Outros vestem farrapos e seguem descalços. nela se encontram as pessoas e situações Há os que viajam com pai e mãe. E os que 

Há crianças, velhos, jovens e casais, mas mais adequadas para nós.estão apenas com os irmãos. Há quem tenha 
quase todos olham para lugares diferentes. Assim, siga pela estrada ensolarada. por companhia marido ou esposa.

Uns olham para o próprio umbigo, outros Procure ver mais flores. Valorize os Muitos levam filhos. Outros carregam 
contemplam as estrelas, alguns gostam de companheiros de jornada, reparta as sobrinhos, primos, tios. Alguns andam 
espiar os vizinhos para fofocar depois. provisões com quem tem fome.apenas com os amigos.

Uma boa parte conta o dinheiro que leva e E, sobretudo, não deixe de caminhar feliz, Há quem caminhe com os olhos cheios de 
há os que sonham que um dia todos da com o coração em festa, agradecido a Deus lágrimas e há os que se vão sorridentes.
estrada serão como irmãos. por ter lhe dado a chance de percorrer esse Mas, mesmo os que riem, mais adiante 

caminho de sabedoria.Entre os sonhadores há os que se dedicam poderão chorar. Nessa estrada, nunca se 
a dar água e pão, abrigo e remédio aos conheceu alguém que a percorresse inteira 
viajantes que precisam. Redação do Momento Espír i ta .  sem derramar uma lágrima.

Há pessoas cultas na estrada e há gente Disponível no livro Momento Espírita, v.7Pela estrada dessa nossa vida, muitos 
muito tola. Alguns sabem dizer coisas caminham com seus próprios pés. Outros 
difíceis e outros nem sabem falar direito.são carregados por empregados ou parentes.

Colaboração: Luciana Em geral, os sabichões não gostam muito Alguns vão em carros de luxo, outros em 
Beatriz Arioli Trombinida companhia dos analfabetos.veículos bem simples. E há os que viajam de 

O que é certo mesmo é que quase ninguém bicicleta ou a pé.
na estrada está satisfeito. A maioria dos Há gente branca, negra, amarela. Mas se 

mbora muitas pessoas ainda lutam poucos, trazendo para si e aos demais a 
e se esforçam para serem vistas e consciência plena das virtudes e 
acolhidas  pela  sociedade,  realizações que confortam e acalentam o E
esquecendo somente de sair do teu ser.

pedestal em que se colocaram, julgando- Determine agora os teus objetivos para 
se superiores aos demais, permitindo que o amanhã respeitando as diferenças e 
a soberbia e a pretensão sejam graus de entendimento, fazendo o teu 
condutores da ignorância, fazendo-os melhor para encontrar no amanhã, 
sentir-se alienados ao convívio diário amigos leais por méritos da tua 
com as pessoas. dedicação e carinho ao estender as mãos 

O despertar se apresenta célere e aos que necessitaram da tua ajuda.
implacável trazendo a cada nível de O tempo urge, portanto, não permita 
aprendizado, que muitas vezes corroem e que a inércia o faça marcar passos, 
dilaceram a Alma, permitindo na deixando para o amanhã o que te 
reflexão primária a oportunidade de compete realizar hoje.
modificação e regeneração. O amanhã poderá não chegar e a tua 

Somente quando despojados do obra incompleta, pesará na Alma 
orgulho e vaidades torpes, encontrarão trazendo culpa e dissabor.
ao seu lado pessoas a dar-lhe segurança e  
amparo, não como sempre idealizou, mas Regis
por merecimento dos créditos e acertos.

Ninguém é tão competente que não 
precise de auxílio, nem tão dependente 
de terceiros para sua caminhada 
evolutiva.

Perpetue na tua jornada a essência 
mesmo que ainda embrutecida, mas que 
com o passar dos anos será burilada aos 

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)

REVITALIZE TEUS CONHECIMENTOS 
E A SEMEADURA SERÁ FÉRTIL

PALESTRA
ESPÍRITA

com
DIOGO 

CÁCERES
TEMA:

‘‘RENOVAÇÃO
ÍNTIMA’’

Dia 13/02 às 20:00
Local: C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’
Rua Wenceslau Brás n.º 954

REUNIÃO DO 
CONSELHO 

DELIBERATIVO DA 
USE I. LINS

DIA 18-02-17 - SÁBADO 
ÀS 14H 30MIN NO ILDEB
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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 13/02 - Diogo Cáceres (Sabino)

DIA 20/02 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 27/02 - Som & Imagem

DIA 06/03 - 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 
 FILHOS DIFERENTES

r o v a v e l m e n t e ,  
conhecê-lo-ás no mais P
íntimo da alma: os 

filhos diferentes. Conseguistes 
instruir os outros. Encaminhá-los para 
o  bem com fac i l idade .  Mas  
encontrastes aquele que não se afina 
com os teus ideais. É um filho que não 
se erige à altura do padrão doméstico a 
que te elevastes, ou uma filha que te 
desmente a esperança.

Quando te observes perante um filho 
diferente, não te permitas inclinar o 
coração ao desespero ou à amargura. 
Ora e pede luz para o entendimento.

O Senhor te fará reconhecer-te à 
frente do companheiro ou da 
companheira de outras existências 
terrestres, que o tempo ocultou e que a 
Lei te oferece de novo à presença para 
que a tua obra de amor seja 
devidamente complementada.

Auxilia-os sempre e, mesmo nos 
dias em que a saraivada de críticas 
humanas te assedie a cabeça, 
conchega-os mais brandamente ao 
regaço de teu espírito; sem que o verbo 
humano consiga expressar as 
sensações de teu amor ou de tua dor, 
ante um filho diferente, sabes, no imo 
da alma, que ele significa o mais alto 
encontro marcado entre a tua presença 
e a bondade de Deus.

(Xavier, Francisco Cândido. Da 
o b r a :  E n c o n t r o  
Marcado)

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

 amizade é o sentimento que Se a amizade fugisse da Terra, a vida 
imanta as almas umas às outras, espiritual dos seres se esfacelaria.Agerando alegria e bem-estar. Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa.

A amizade é suave expressão do ser Discreta, apaga-se, para que brilhe 
humano que necessita intercambiar as aquele a quem se afeiçoa.
forças da emoção sob os estímulos do Sustenta na fraqueza e liberta nos 
entendimento fraternal. momentos de dor.

Inspiradora de coragem e de abnegação. A amizade é fácil de ser vitalizada.
a  amizade  enf loresce  as  a lmas ,  Cultivá-la, constitui um dever de todo 
abençoando-as com resistências para as aquele que pensa e aspira, porquanto, 
lutas. ninguém logra êxito, se avança com aridez 

Há, no mundo moderno, muita falta de na alma ou indiferente ao elevo da sua 
amizade! fluidez.

O egoísmo afasta as pessoas e as isola. Quando os impulsos sexuais do amor, 
A amizade as aproxima e irmana. nos nubentes, passam, a amizade fica.
O medo agride as almas e infelicita. Quando a desilusão apaga o fogo dos 
A amizade apazigua e alegra os desejos nos grandes romances, se existe 

indivíduos. amizade, não se rompem os liames da 
A desconfiança desarmoniza as vidas e a união.

amizade equilibra as mentes, dulcificando A amizade de Jesus pelos discípulos e 
os corações. pelas multidões dá-nos, até hoje, a 

Na área dos amores de profundidade, a dimensão do que é o amor na sua essência 
presença da amizade é fundamental. mais pura, demonstrando que ela é o passo 

Ela nasce de uma expressão de simpatia, inicial para essa conquista superior que é 
e firma-se com as raízes do afeto seguro, meta de todas as vidas e mandamento maior 
fincadas nas terras da alma. da Lei Divina.

Quando outras emoções se estiolam no 
Joanna de Ângelisvaivém dos choques, a amizade perdura, 

companheira devotada dos homens que se (Divaldo Pereira Franco. Da obra: 
estimam. Momentos de Esperança)

AÇÃO DA AMIZADE
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