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ão é de hoje que estamos aplicativo. uma página aonde divulgamos os eventos 
t o t a l m e n t e  a  m e r c ê  d o s  Já pra quem gosta de se instruir ou pelo que serão realizados e também os vídeos 
equipamentos eletrônicos. Quem menos se divertir com vídeos, série e dos que já aconteceram. É só procurar por: N
não tem um smartphone, um tablet, filmes, a internet é um prato cheio. Centro Espírita "Fé, Amor e Justiça’’ no 

ou mesmo uma conta no facebook, no O que dizer do Youtube, maior videoteca Face.
WhatsApp ou pelo menos um mísero do mundo. De entrevistas a filmes inteiros, Quando esse mensário chegar em vossas 
endereço de e-mail, pode-se considerar de programas à palestras espíritas, tudo isso mãos, com certeza poderão acompanhar a 
excluído do mundo atual. o amigo leitor encontrará lá. brilhante palestra em homenagem aos 75 
Eu mesmo só entro numa agência bancária O NDEG criou uma conta lá também e anos do C. E. ‘‘Amor e Caridade’’ realizado 
para sacar dinheiro, afinal posso ver graças ao empenho do nosso confrade pelo amigo de Sabino, Diogo Cáceres.
extratos, pagar contas, tudo dentro da Edgar Feres Filho, as atividades que vão Não quero estragar a surpresa adiantando 
minha casa. sendo realizadas nas Casas estão acessíveis o brilhantismo com que esse moço toca os 

Q u a n d o  s a í m o s  p a r a  l o c a i s  para o internauta. É só acessar o endereço: nossos corações, porém é do consenso geral 
desconhecidos o mapa eletrônico no https://www.youtube.com/channel/UCYel que a cada retorno ao nosso município ele 
aparelho de celular poupa-nos de um zy2bzH7VbX1-Owa0MYg ou digitar consegue se superar.
possível desvio de rota. Até mesmo, pra ‘‘Núcleo de Divulgação Espírita de Gostaria de parabenizar o 
quem reside nos grandes centros, ficou Getulina’’ na pesquisa do Youtube. Romualdo junto com os dirigentes do 
mais fácil pedir comida através de um Quem gosta do Facebook, o CEFAG tem Centro, que esteve comemorando os 75 

anos no dia 23/07 e não no dia 21 quando 
aconteceu a belíssima festa, pelos esforços 
que fazem para que cada coração 
necessitado que procura 
ajuda espiritual encontre um 
manancial de luz em suas 
dependências.

Beijos no coração!

            Inibmort

presidente 

UMA NOVA ERA

TODO FILHO É PAI DA MORTE DE SEU PAI
á uma quebra na história familiar onde Uma das primeiras transformações No hospital, a enfermeira fazia a 
as idades se acumulam e se sobrepõem acontece no banheiro. manobra da cama para a maca, buscando H
e a ordem natural não tem sentido: é repor os lençóis, quando Zé gritou de sua Seremos pais de nossos pais na hora de 

quando o filho se torna pai de seu pai. cadeira:pôr uma barra no box do chuveiro.
É quando o pai envelhece e começa a - Deixa que eu ajudo.A barra é emblemática. A barra é 

trotear como se estivesse dentro de uma simbólica. A barra é inaugurar um cotovelo Reuniu suas forças e pegou pela 
névoa. Lento, devagar, impreciso. das águas. primeira vez seu pai no colo.

É quando aquele pai que segurava com Porque o chuveiro,  s imples  e  Colocou o rosto de seu pai contra seu 
força nossa mão já não tem como se refrescante, agora é um temporal para os peito.
levantar sozinho. É quando aquele pai, pés idosos de nossos protetores. Não Ajeitou em seus ombros o pai 
outrora firme e instransponível, enfraquece podemos abandoná-los em nenhum consumido pelo câncer: pequeno, 
de vez e demora o dobro da respiração para momento, inventaremos nossos braços nas enrugado, frágil, tremendo.
sair de seu lugar. paredes. Ficou segurando um bom tempo, um 

É quando aquele pai, que antigamente A casa de quem cuida dos pais tem tempo equivalente à sua infância, um 
mandava e ordenava, hoje só suspira, só braços dos filhos pelas paredes. Nossos tempo equivalente à sua adolescência, um 
geme, só procura onde é a porta e onde é a braços estarão espalhados, sob a forma de bom tempo, um tempo interminável.
janela – tudo é corredor, tudo é longe. corrimões. Embalou o pai de um lado para o outro.

É quando aquele pai, antes disposto e Pois envelhecer é andar de mãos dadas Aninhou o pai.
trabalhador, fracassa ao tirar sua própria com os objetos, envelhecer é subir escada Acalmou o pai.
roupa e não lembrará de seus remédios. mesmo sem degraus. E apenas dizia, sussurrado:

E nós, como filhos, não faremos outra Seremos estranhos em nossa residência. - Estou aqui, estou aqui, pai!coisa senão trocar de papel e aceitar que Observaremos cada detalhe com pavor e 
O que um pai quer apenas ouvir no fim somos responsáveis por aquela vida. desconhecimento ,  com dúvida  e  

de sua vida é que seu filho está ali.Aquela vida que nos gerou depende de preocupação. Seremos arquitetos,  
nossa vida para morrer em paz. decoradores, engenheiros frustrados. 

Fabrício Carpinejar Todo filho é pai da morte de seu pai. Como não previmos que os pais adoecem e 
precisariam da gente?Ou, quem sabe, a velhice do pai e da mãe 

(Poeta e jornalista, mestre em seja curiosamente nossa última gravidez. Nos arrependeremos dos sofás, das 
Literatura Brasileira pela UFRGS e é Nosso último ensinamento. Fase para estátuas e do acesso caracol, nos 
autor de 26 livros)devolver os cuidados que nos foram arrependeremos de cada obstáculo e tapete.

confiados ao longo de décadas, de retribuir E feliz do filho que é pai de seu pai antes 
o amor com a amizade da escolta. da morte, e triste do filho que aparece 

E assim como mudamos a casa para somente no enterro e não se despede um 
atender nossos bebês, tapando tomadas e pouco por dia.
colocando cercadinhos, vamos alterar a Meu amigo José Klein acompanhou o 
rotina dos móveis para criar os nossos pais. pai até seus derradeiros minutos.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste



berta a doce conversação da noite, modificou, fazendo-se 
em torno da Boa Nova, a esposa de m a i s  b r a n d o  e  
Zebedeu perguntou, reverente, reformando-se para o bem, A
dirigindo-se a Jesus: - Senhor, r e s t i t u i n d o - l h e  a  

como se verificará nossa jornada para o liberdade.
Reino Divino? O Cristo pareceu meditar Emancipado de novo, o 
alguns momentos e explanou: crente fiel recomeçou a jornada, porque a 
- Num vale de longínquo país, alguns ânsia de alcançar o templo divino povoava-

judeus cegos de nascença habituaram-se à lhe a mente.
treva e à miséria em que viviam, e muitos Pôs-se  a  caminho,  d is t r ibuindo 
anos permaneciam na furna em que jaziam fraternidade e alegria com todos os viajores 
mergulhados, quando iluminado irmão de que lhe cruzassem a estrada, mas, atingindo 
raça por lá passou e falou-lhes da profunda um vilarejo onde a autoridade era exercida 
beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde com demasiado rigor, foi encarcerado 
o povo escolhido adora o Supremo Pai. como sendo um criminoso desconhecido; 
Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos no entanto, sabendo que seria traído pelas 

experimentaram grande comoção e próprias forças insuficientes, caso buscasse 
lastimaram a impossibilidade em que se reagir, deixou-se trancafiar até que o 
mantinham. problema fosse resolvido, o que reclamou 
O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes longo tempo.

que a situação não era irremediável. Nunca, entretanto, se revelou inativo no 
Se tivessem coragem de aplicar a si exercício do bem.

mesmos determinadas disciplinas, com Na própria cadeia que lhe feria a 
abstinência de variados prazeres de inocência ,  encontrou vast íss imas 
natureza inferior a que se haviam oportunidades para demonstrar boa-
acostumado nas trevas, poderiam recobrar vontade, amor e tolerância, sensibilizando 
o contacto com a luz, avançando na direção as autoridades, que o libertaram enfim,.
da cidade santa. O ideal de atingir o santuário sublime 
A maioria dos ouvintes recebeu as absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na 

sugestões  com manifes ta  i ronia ,  marcha; todavia, somente depois de vinte 
assegurando que os progenitores e outros anos de lutas e provas, das quais sempre 
antepassados haviam sido igualmente saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao 
cegos e que se lhes afigurava impossível a Monte Sião para adorar o Supremo Senhor.
reabilitação dos órgãos visuais. O Mestre interrompeu-se, vagueou o olhar 
Um deles, porém, moço corajoso e sereno, pela sala silenciosa e rematou: - Assim é a 

acreditou no método aconselhado e caminhada do homem para o Reino 
aplicou-o. Celestial.
Entregou-se primeiramente às disciplinas Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua 

apontadas e, depois de quatro anos de condição de cego e aplicar a si mesmo os 
meditações, trabalho intenso e observação remédios indicados nos mandamentos 
pessoal da Lei, com jejuns e preces, obteve divinos.
a visão. Alcançado o conhecimento, apesar da 
Quase enlouqueceu de alegria. zombaria de quantos o rodeiam em posição 
Em êxtase, contou aos companheiros a de ignorância, é compelido a marchar por si 

sublimidade da experiência, comentando a mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro 
largueza do céu e a beleza das árvores vale terrestre para o monte da claridade 
próximas; contudo, ninguém acreditou d i v i n a ,  a p r o v e i t a n d o  t o d a s  a s  
nele. oportunidades de servir, indistintamente, 
Não obstante ser tomado por demente, o ainda mesmo aos próprios inimigos e 

rapaz não desanimou. perseguidores.
Agora, enxergava o caminho e conseguiria Quando o seguidor do bem compreende o 

avançar. dever de mobilizar todos os recursos da 
Ausentou-se do vale fundo, mas, sem jornada, em silêncio, sem perda de tempo 

qualquer noção de rumo, vagueou dias e com reclamações e censuras, que somente 
noites, em estado aflitivo. denunciam inferioridade, então estará em 
Atacado por lobos e víboras em grande condições de alcançar o Reino, dentro do 

número,  usava a  maior  caute la ,  menor prazo, porque viverá plasmando as 
reconhecendo a própria inexperiência, até próprias asas para o vôo divino, usando 
que, em certa manhã, abeirando-se de um para isso a disciplina de si mesmo e o 
esconderijo cavado na rocha, para colher trabalho incessante pela paz e alegria de 
mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão todos.
que lhe exigiu a bolsa; entretanto, como não 
possuísse dinheiro, deixou-se escravizar 
pelo malfeitor que durante cinco anos 
sucessivos o reteve em trabalho incessante.
O servo, porém, agiu com tamanha 

bondade, multiplicando os exemplos de 
abnegação, que o espírito do perseguidor se 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR A JORNADA REDENTORA

TUDO É ENERGIA
“Alguém me tocou, porque senti que 

de mim saiu virtude.” (Lucas 8:46)
Tudo é energia em movimento.
Mesmo teu corpo nada mais é que 

luz coagulada.
Ao agir, ao falar, ao pensar...
Irradia, manifesta, transforma tudo 

ao redor.
Deus é o Supremo Poder.
Tu és Seu filho... 
Pequeno Sol a brilhar na Terra.
Ao teu toque de carinho, irradia 

forças curativas.
Ao falar com bondade, manifesta 

cargas de paz.
Ao elevar teu pensar, transforma 

todo vigor sombrio em clarões 
floridos.

Nada, em verdade, te é impossível.
Direciona tua vontade.
Deixa a Mão Celeste 

tocar-lhe.
Manifesta tua divina 

virtude e os caminhos 
do mundo serão bem 
mais felizes!

 Diogo Cáceres

POESIAS
AS DUAS VIAS DA 

VIDA
  
I

A vida é formada de duas vias,
Se quiserem até mais,

Mas na íntegra se converte em duas,
A primeira a do bem,
A segunda a do mal!

Essa, não deveria transitar ninguém!
 
II

Mas quantos e quantos entram por ela,
E como a sinalização do trânsito,
Indica proibido na faixa amarela,
Há sempre incautos infringindo,

As leis e os sentinelas.
 

III
As multas estão bem arquivadas,

O tempo e as vidas se encarregarão,
As cobranças poderão ser atenuadas,

Se a via do bem for acatada,
Mas no tempo certo, tostão por tostão,

Serão resgatadas!
 

José Bastos 

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

Quatro Mãos
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GRATIDÃO
 homem, por detrás do balcão olhava a tempo para ela. É seu aniversário e tenho verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro 
rua de forma distraída. Uma garotinha certeza que ela ficará feliz com o colar que é para pagá-lo!O
se aproximou da loja e apertou o da cor dos olhos dela. O homem tomou o estojo, refez o 

narizinho contra o vidro da vitrine. O homem foi para o interior da loja, embrulho com extremo carinho, colocou a 
Os olhos da cor do céu brilharam quando colocou o colar em um estojo, embrulhou fita e devolveu à jovem dizendo: Ela pagou 

ela viu determinado objeto. com um vistoso papel vermelho e fez um o preço mais alto que qualquer pessoa pode 
laço caprichado com uma fita verde. pagar. Ela deu tudo o que tinha.Entrou na loja e pediu para ver o colar de 

turquesas azuis. Tome, leve com cuidado. O silêncio encheu a pequena loja, e duas 
lágrimas rolaram pelas faces jovens, É para minha irmã. Pode fazer um pacote Ela saiu feliz, saltitando rua abaixo.
enquanto suas mãos tomavam o embrulho e bem bonito? Ainda não acabara o dia quando uma 
ela retornava ao lar, emocionada.O dono da loja olhou desconfiado para a linda jovem, de cabelos loiros e longos e 

*   *   *garotinha e lhe perguntou: Quanto dinheiro maravilhosos olhos azuis, adentrou a loja.
você tem? Verdadeira doação é dar-se por inteiro, Colocou sobre o balcão o já conhecido 

sem restrições. Gratidão de quem ama não Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um embrulho desfeito e perguntou: Este colar 
coloca limites para os gestos de ternura.lenço todo amarradinho e foi desfazendo os foi comprado aqui?

nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz, disse: E gratidão é sempre manifestação dos Sim, senhora.
Isto dá, não dá? Espíritos que têm riqueza de emoções e E quanto custou?

altruísmo.Eram apenas algumas moedas, que ela Ah!, falou o homem, o preço de qualquer 
exibia orgulhosa. Sê sempre grato, mas não espere pelo produto da minha loja é sempre um assunto 

reconhecimento de ninguém.Sabe, eu quero dar este colar azul para a confidencial entre o vendedor e o cliente.
minha irmã mais velha. Desde que morreu A gratidão é dever que não aquece apenas A moça continuou: Mas minha irmã tinha 
nossa mãe, ela cuida da gente e não tem quem a recebe, mas também reconforta somente algumas moedas. O colar é 

quem a oferece.

Redação do Momento Espírita com base 
no texto O colar de turquesas azuis, do 
livro Remotos Cânticos de Belém, de 
Wallace Leal Rodrigues, 
ed. O Clarim.

C o l a b o r a ç ã o :  
Luciana Beatriz Arioli 
Trombini

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/ 
useintermucipal.lins

 

N ã o  p e r m i t a s  q u e  osso Pai, que estás em toda 
venhamos a cair sob os parte;N
golpes da tentação de Santificado seja o teu nome, no 
nossa própria inferiori-louvor de todas as criaturas;
dade;Venha a nós o teu reino de amor e 

Livrai-nos do mal que ainda reside sabedoria;
em nós mesmos;Seja feita a tua vontade, acima dos 

Porque só em ti brilha a luz eterna nossos desejos;
do reino e do poder, da glória e da Tanto na terra, quanto nos círculos 
paz, da justiça e do amor para espirituais;
sempre!O pão nosso do corpo da mente dá-

Assim seja!nos hoje;
Perdoa  as  nossas  d ív idas ,  ( P i s c .  C h i c o  

ensinando-nos a perdoar nossos Xavier)
devedores com esquecimento de 
todo mal;

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

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

MENSAGENS DE EMMANUEL - PAI NOSSO

*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

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

Seja assinante do “Clube 
do Livro Terceiro Milênio”, 

e receba todo mês no 
local que indicar, um livro 

novo da “Literatura 
Espírita”.

Faça a sua inscrição no  
telefone  

(14) 3522 3877 ou pelo 
e-mail: 

livrarialibertacao@terra.com.br
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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 14/08 - Grace Queli Santos Oliveira

DIA 21/08 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 28/08 - Imagem e Vídeo

DIA 04/09 - Edgar Feres Filho

PROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. Comercial)
(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)

Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
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 

Aulas aos sábados - início: 05 de 
agosto de 2017 - horário das 
16h30 às 18h00

Aulas as segundas feiras - 
início: 07 de agosto de 2017 - 
horário das 20h00 às 21h30

Duração do Curso: 4 meses

Inscrições: na recepção da Casa 
dos Espíritas ou no início do 
Curso 
Rua Paulo Aparecido Giraldi, 
n.º166 - Lins (SP)
Informações: (14) 3522 3877

m novo dia, novo recomeço ganância, inveja e vaidades supérfluas.
procurando exercitar os valores Adquirir novos hábitos trará a cada ser o U

adquiridos, colocando-os em prática, equilíbrio do corpo e mente, tão necessário 
tentando melhorar tanto o padrão moral, nos dias atuais, olhando ao seu redor por 
emocional e psicológico como a sua linha nova ótica que lhe trará paz interior, 
de conduta no cotidiano seria o ideal. satisfação de viver e servir ao próximo, 

Tornar-se melhor é obrigação de todo semeando assim no seu jardim da vida 
encarnado, e fazer a sua parte é objetivo a sementes sadias que produzirão boas 
ser alcançado por todos. Frasear é muito árvores e frutos saborosos, alicerçando sua 
fácil mas, realmente alcançar o desejado existência, como um marco a ser seguido 
leva muito tempo e as dificuldades calmo, sereno e tranquilo poderá elevar os 
aparecerão como impecílios levando-os a teus pensamentos ao Criador agradecendo 
desistência. as bençãos do servir e de ser um elo de 

intermediação com os anjos e arcanjos que A perseverança e persistência serão 
preocupados com a humanidade, utilizam-pontos importantes para o  sucesso.
se de pessoas sintonizadas para realizarem Com o passar dos anos e a soma das 
o auxílio necessário. experiências vividas, trazem novas 

O desejo e a intenção  de obter a atitudes, novo foco para os embates diários.
modificação serão princípios básicos a De nada valerá às pessoas que ainda 
serem seguidos, lembrando que nada prisioneiras do material fazem do dia a dia a 
acrescentará a ninguém ir a um médico em busca constante de conquistas supérfluas, 
busca de solução para sua gastrite, se a fazendo da sua encarnação um grande 
confiança , perseverança e credibilidade no marcar passos, recorrendo somente a 
profissional não for plena e seguindo a risca Espiritualidade em momentos ou situações 
sua prescrição.muito críticas. 

O despertar é individual, porém, não         Aullus
basta somente desejar, teremos que lutar 
interiormente para superar muitos defeitos 
mesmo que ainda latentes, permanecem 
conosco por encarnações como o desejo de 
poder, posse, soberbia, superioridade, 

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari (marco.corbari 
271@gmail.com)

RECOMEÇAR SEMPRE

CURSO DE
ESPIRITISMO

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

O CEIA - Centro Espírita 
"Irmãos Aprendizes" 

completa 9 anos de atividades 
voltadas para o aprendizado 

dos ensinos de Jesus.
Comemoraremos com um 

inesquecível "Sarau musical" 
abrilhantado com a presença 

do Grupo Musical "Vozes 
Vida" do CEAC - Centro 

Espirita Amor e Caridade, da 
cidade de Cafelândia

Dia 06/08/2017 (domingo) às 
17 horas na Rua Adelino Eça 

Bicho, 678 - Jardim Santa 
Maria em Lins

Você e família são nossos 
convidados.

CONVITE
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