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onfesso que existe atualmente uma mas aquele que está amparado pelas lições 
situação que vem me tirando o do Mestre Jesus saberá lidar com mais Csono. Como Getulina é uma cidade facilidade às pedras que são colocadas em 

pequena, com apenas dez mil habitantes, seus caminhos.
não posso tirar como exemplo para todos os Os jovens a quem me refiro, nesta fase da 
lugares, mas o que vem me acabrunhando é vida, acabam por cultuar ídolos mundanos 
o descaso que os jovens fazem em relação à que muitas vezes não lhes adicionam nada 
religião. de bom, para que ele possa se agarrar 

Para ser mais explícito, explico-me. futuramente,  existem também as 
Andei reparando que existe uma lacuna que armadilhas lançadas em seu caminho, no 
separa a meninada de quatorze e quinze caso do álcool, das noites mal dormidas, má 
anos (que frenquentam os catecismos e alimentação, sexo desregrado, pouca 
crismas da vida, as aulas de evangelização e preocupação com o corpo físico, descaso 
mocidade, os grupos de jovens e outras com o sexo oposto, o consumo de drogas 
reuniões de sua congregação), das pessoas lícitas e ilícitas.
com trinta anos ou mais que retornam às Muitos acabam passando por essa fase e 
suas “obrigações” religiosas. felizmente acordando a tempo de corrigir-

Digo isso com certo critério, pois se e constituir uma família, ter o respeito 
convivo com alguns pós adolescentes, que dos seus, retornar a sociedade, mas 
atualmente cursam a faculdade ou estão consequentemente existe uma grande 
debutando em seus primeiros empregos e parcela que não conseguirá sair desse 
que deixaram para trás seu contato com abismo que ele mesmo cavou.
qualquer tipo de religião, falo de pessoas Pense nisso.
que faziam parte assiduamente dos cultos Em tempo aproveito para parabenizar o 
de sua fé. meu pai, que além de grande amigo, sempre 

Eu sou o meu maior exemplo de como foi modelo de hombridade e retidão, dando-
essas mudanças afastaram-me do contato me  exemplos de como ser um homem de 
com qualquer tipo de religião e bem e principalmente praticá-lo. Extendo 
principalmente só percebi a falta que ela as congratulações a todos os país, que se 
nos faz quando as dificuldades começam a esforçam para darem de seus rebentos os 
pipocar em nosso caminho e daí só nos resta exemplos que o Mestre nos deixou .
dar o braço a torcer e retornarmos ao 
ambiente salutar da igreja, templo ou casa Abraços desse seu 
de oração. amigo e até o mês que vem.

É de conhecimento geral que a vida tanto 
nos abre portas como também, nos mostra Inibmort
que dependendo da porta que escolhemos 
podemos encontrar sonhos ou pesadelos, 

AOS JOVENS DESCRENTES

xiste um homem que se esmera no naturais vicissitudes;
cumprimento do dever para dar bom que, quando extenuado, ainda consegue Eexemplo; energias para distribuir confiança;

que fica humilde, quando poderia se que é tão humano e sensível, por isso, 
exaltar; normalmente, sente a ausência do afeto que 

que chora à distância, a fim de não ser lhe é dado raramente e de forma pouco 
observado; comunicativa;

que, com o coração dilacerado, se que vibra, se emociona e se orgulha pelos 
embrutece para se impor como juiz feitos daqueles que tanto ama.
inflexível; Esse homem, geralmente, se agiganta e 

que, na ausência, usam-no como temor passa a ser valor inexorável quando deixa 
para evitar uma ação menos correta; de existir para sempre.

que, quase sempre, é chamado de Nunca perca, pois, a oportunidade de 
desatualizado; devotar muito carinho e amizade àquele 

que, apenas fisicamente, passa o dia que é seu melhor amigo: SEU PAI.
.

distante, na labuta, por um futuro melhor; Mário Ottoboni
que, ao fim da jornada, avidamente, 

regressa ao lar para levar muito carinho e, Livro: “Amor e vida em família” Antologia 
às vezes, pouco receber; Espírita e Popular.

que está sempre pronto para ofertar uma 
Colaboração: Prof.ª palavra orientadora ou relatar uma atitude 
Leudimila Rodrigues  benfazeja que possa ser imitada;
Tempeste.que, muitas vezes, passa noites mal 
leudimilatempeste@hodormidas a decifrar os segredos da vida, 
tmail.compara transmitir ensinamentos sem as 

IMAGEM DE PAI

MENSAGENS
 DE EMMANUEL

“E disse-lhes: Por que estais 
dormindo? Levantai-vos e orai, 
para que não entreis em tentação.” 
(LUCAS, capítulo 22, versículo 46.)

os ensinos fundamentais de Jesus, 
é imperioso evitar as situações Nacomodatícias, em detrimento das 

atividades do bem.

O Evangelho de Lucas, nesta passagem, 
conta que os discípulos “dormiam de 
tristeza”, enquanto o Mestre orava 
fervorosamente no Horto. Vê-se, pois, que 
o Senhor não justificou nem mesmo a 
inatividade oriunda do choque ante as 
grandes dores.

O aprendiz figurará o mundo como sendo 
o campo de trabalho do Reino, onde se 
e s f o r ç a r á ,  o p e r o s o  e  v i g i l a n t e ,  
compreendendo que o Cristo prossegue em 
serviço redentor para o resgate total das 
criaturas.

Recordando a prece em Getsemani, 
somos obrigados a lembrar que inúmeras 
comunidades de alicerces cristãos 
permanecem dormindo nas convivências 
pessoais, nos mesquinhos interesses, nas 
vaidades efêmeras. 

Falam do Cristo, referem-se à sua 
imperecivel exemplificação, como se 
fossem sonâmbulos, inconscientes do que 
dizem e do que fazem, para despertarem 
tão-só no instante da morte corporal, em 
soluços tardios.

Ouçamos a interrogação do Salvador e 
busquemos a edificação e o trabalho, onde 
não existem lugares vagos para o que seja 
inútil e ruinoso à consciência.

Quanto a ti, que ainda te encontras na 
carne ,  não  durmas  em espí r i to ,  
desatendendo aos interesses do Redentor. 

Levanta-te e esforça-te, porque é no sono 
da alma que se encontram as mais perigosas 
tentações, através de pesadelos ou 
fantasias.

( O b r a :  C a m i n h o ,  
verdade e vida, piscog. de 
Chico Xavier)

C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  
Waldomiro B. Bana

POR QUE DORMIS?

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seu Centro
.

Campanha



A jovem pergunta: tome consciência do mal que causa ao É aquele “espelho em que 
– Chico, amor é sinônimo de paixão? parceiro e, principalmente, à prole, quando há se mira, admirada, luz que 
– Ah! minha filha, amor é comidinha filhos. lhe põe nos olhos novo 

fresca, roupa lavada e passada, mamadeira Enquanto perdura a paixão, podem ocorrer brilho”, conforme o poema 
prontinha… Paixão é como o Joelma, pega problemas mais graves e comprometedores: famoso de Coelho Neto.
fogo e acaba tudo! - Crimes. As uniões felizes, os casamentos que se 

Com a simplicidade e a jovialidade dos Bárbaros assassinatos são cometidos por estendem além da morte, ensejando 
sábios, o médium estabelece diferenças amantes  que  se  sentem t ra ídos  e  reencontros felizes na Espiritualidade, são 
fundamentais entre esses dois substantivos, negligenciados ou que foram abandonados. aqueles em que os cônjuges revelam 
equivocadamente tomados à conta de Perdendo o domínio sobre o parceiro, tratam maturidade suficiente para mudar de pessoa 
sinônimos. de eliminá-lo, como quem joga fora um doce na conjugação do verbo de suas ações.

A paixão situa-se nos domínios do que azedou. Da primeira do singular – eu, para a terceira 
instinto, busca apenas a auto-afirmação, o - Maus tratos. – ele, permutando cuidados recíprocos, a se 
prazer a qualquer preço, sem preocupações É característica masculina, própria de exprimirem em carinho e solicitude.
além da hora presente. machistas incorrigíveis, sempre dispostos a No livro Trovas do Outro Mundo, 

Estribando-se no desejo de comunhão agredir para impor sua vontade, com o que psicografado por Chico, o Espírito Marcelo 
sexual, a paixão é fogo arrebatador, que apenas conturbam a relação, matando a Gama encerra o assunto:
obscurece a razão e leva ao desatino, afetividade na parceira.
deixando, depois, apenas cinzas, como - Suicídio. De afeições anoto a soma
aconteceu com o Edifício Joelma. Uma das causas mais comuns dessa ação De todo ensino que há:

George Bernard Shaw, com a irreverência nefasta, que precipita o indivíduo em Paixão é o bem que se toma,
que o caracterizava, dizia: sofrimentos inenarráveis no Mundo Amor é o bem que se dá.

Não há diferença entre um sábio e um tolo, Espiritual, é a paixão contrariada. O sentir-se 
quando estão apaixonados. traído, negligenciado, ou não correspondido. Livro Rindo e Refletindo 

*** *** com Chico Xavier – Richard 
O apaixonado ama como quem aprecia um O amor situa-se nos domínios do Simonetti

doce. sentimento.
Deleita-se! Sustenta-se numa regra básica: pensar no 
É saboroso! Satisfaz o paladar! bem-estar do ser amado, com a consciência de 
Por isso logo deixa de amar, atendendo a que nossa felicidade está diretamente 

várias razões: subordinada a esse empenho.
- O amor que mais se aproxima desse ideal é 
- Enjoou. o materno.
- Deseja novos sabores. A mãe está disposta a todos os sacrifícios 

A partir daí, há campo aberto para o em favor do filho, porque o bem dele é o seu 
adultério e a separação, sem que a pessoa próprio bem.

Saciou-se.

Colaboração: Edgar Feres 
Filho

PÁGINAS DA VIDA
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

PROMISSÃO/SP
ENCONTRO DE ESPIRITISMO E 

HUMANIZAÇÃO
27 a 29/agosto – Anfiteatro Municipal 

Dr. Mauro Ferreira Gama – 
“Humanização: Educando e 

ampliando os laços de afeto nas 
relações” - presenças: Wanderley 

Oliveira (BH/MG) – Carlos Pereira 
(PE) – Walter Oliveira (BH/MG) – 

Ana Claudia Bittencourt (Niterói/RJ) 
– Francisco Ortolan 

Fernandópolis/SP) – Agnaldo Paviani 
(Votuporanga/SP) 

info: www.ermance.com.br 
www.portalhumanizar.com.br 

Promissão: nice_casadocaminho 
@yahoo.com.br

AGENDA

AMOR E PAIXÃO

O MOVIMENTO ESPÍRITA NA NOSSA REGIÃO
eus irmãos, nas mensagens divulgada, nas casas que compõem a cidade 
realizadas pelo espírito Dr. Bezerra de Lins? Se o presidente da Use-Regional, que Mde Menezes, ele nos solicita, a faz parte da Casa dos Espíritas, com a 

união entre nós espíritas. presença de freqüentadores que variam de 200 
Quantos dirigentes, de Casas Espíritas, a  400  pessoas ,  porque  não  há  o  

principalmente, as pequenas, se empenham ao comparecimento destes?
máximo, para que, quando realizarem Ontem mesmo, uma irmã nossa de 
eventos, estas Casas, tenham a presença de Cafelândia, esteve no Centro Espírita Irmãos 
seus freqüentadores e também, atendendo a Aprendizes, na Chácara Flora, e não havia 
solicitação desse nobre espírito, outras Casas ninguém de Lins, a não ser os freqüentadores, 
Espíritas estejam presentes. pergunto será porque ela não é doutora? Ou 

No domingo passado, dia 25/07/10, pela não tem um currículo grande, mas ela faz parte 
manhã estivemos, em Sabino, no Centro da Use-Intermunicipal de Lins à doze anos, se 
Espíri ta Aprendizes do Evangelho, isto é currículo?.
participando de um Seminário, excelente, É isso que gostaria de perguntar aos altos 
com a presença de Agnaldo Paviani (que é dirigentes da Use-Estadual, se não são 
rejeitado pelos dirigentes espíritas, como anti- discutidos, estes assuntos, em suas reuniões.
doutrinário), contando com a presença de Como temos o presidente da Use-Regional, 
irmãos de Penápolis, cidade que não faz parte como morador desta região, gostaria que ele 
da Use-Intermunicipal de Lins, pois esta levasse este diagnóstico, a estas reuniões.
compreende as cidades: Lins, Sabino 
Getulina, Guaimbê, Pongaí e Cafelândia. Paulo Bueno Lanza/2.º Tesoureiro da Use-

Mas, cadê os irmãos destas cidades, Intermunicipal de Lins
principalmente de Lins? Será que não é 
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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.

Que bom seria!
I

 Se muito breve em, poucos dias!
Pudessemos ver  as pessoas 

transformadas,
Naquele amor que para os que 

odeiam,
O chamariam de ousadias!

 II
 Mas que ousadias tão belas,

Que de alegrias, muitos olhos iriam 
chorar,

Em qualquer cidade grande  ou 
vielas,

Se ouviria a grande melodia do 
amar!

 III
 Ah! se pudessemos já-já!

Alcançarmos esse Galardão na 
Terra,

Inteirinha faxinada do desamor,
Em nenhum canto rufaria, o rumor 

da guerra,
E aí nuncam mais qualquer grito de 

dor!
 IV

 Ah.. se pudessemos ver da terra!
Toda fome extirpada!

E em todos os recantos do mundo,
As mãos humanas, sendo todas 

entrelaçadas!
E em todas as partes o desfile,

Das almas iluminadas!

Autor: José Bastos.

POESIA

78 ANOS DO C.E. “AMOR E CARIDADE”
o dia 23 de julho de 2010, Fica aqui o agradecimento, 
fomos mais uma vez através do seu presidente Romualdo Nagraciados pela oratória do e de toda sua diretoria, àqueles que 

companheiro de Sabino, o jovem compareceram a mais uma noite de 
D i o g o  C á r c e r e s  q u e  c o m  aprendizado e confraternização.
desenvoltura contou-nos a história Após o término da palestra, o 
da vida do artífice do espiritismo, o público presente teve a oportuni-
seu codificador Allan Kardec, dade de, espírito fortalecido pelas 
dosando informações biográficas palavras ali recebidas, aproveitar 
com lições morais, emocionou os para fortalecer o corpo carnal, com 
convidados que estiveram presente um sortido banquete que eventual-
para homenagear aquela casa que mente em relação a data é ofertado 
faz parte da história espírita de aos companheiros de trabalho.
Getulina. Amor e Caridade, Parabéns!!!

o  l i v r o :  L i c e u  d a  assim for, este irmão uberabense já 
Mediunidade, psicogra- fez o seu trabalho, já cumpriu a sua Nfado por Carlos A. Baccelli missão.

( m u i t o  p e r s e g u i d o  p e l o  Ocupam e só aceitam grandes 
movimento espírita), pelo espírito tribunas, para realizar as suas 
Paulino Garcia, nos dá e nos alerta, palestras ou seminários, mais 
sobre falhas, no decorrer de nossa parecem aos Fariseus, que gostavam 
encarnação, como médiuns. de estar sempre orando a grandes 

Mas na minha humilde análise, públicos ou praças, são verdadeiros 
aqueles que mais falham, não túmulos caiados por fora e podre por 
gostam ou passaram a não gostar, dentro.
deste grande uberabense, que teve a 
honra, de estar muito próximo a Paulo Bueno Lanza 
Chico Xavier, depois que ele passou – S.U.E “ALLAN 
a realizar psicografia, de espíritos KARDEC” - 
que vem alertar sobre isto, dá a Cafelândia – S.P.
impressão que foram tocados e se 

A FALTA DE ANÁLISE ÍNTIMA DOS MÉDIUNS

Para Anunciar ou Colaborar

Os pássaros não dispunham de fazem ouvir pela manhã, outros durante o 
mãos; entretanto, o mensageiro dia e outros, ainda, no transcurso da noite.“inspirou-os a usar os biquinhos e, Quando encontrarmos uma ave 

mostrando-lhes os braços amigos das cantando, lembremo-nos, pois, de que do 
árvores, ensinou-os a transportar seu coraçãozinho, coberto de penas, está 
pequeninas migalhas da floresta, saindo o eterno agradecimento que Deus 
ajudando-os a tecer os ninhos no alto. está ouvindo nos céus”

Os filhotinhos começaram a nascer 
sem aborrecimentos, e, quando as (Trecho de uma oração de Meimei, na 
tempestades apareceram, houve Obra PAI NOSSO de 
segurança geral. Chico Xavier/ Meimei)

Reconhecendo-se que o Pai Celeste 
havia respondido às suas orações , as aves Marlene Felix Lanza – 
combinaram entre si cantar todos os dias, S . U . E  “ A L L A N  
em louvor do Santo Nome de Deus. K A R D E C ”  -  

Por essa razão, há passarinhos que se Cafelândia – S.P.

LIVRO: MENSAGENS DE PAZ (CHICO XAVIER-MEIMEI)

PALESTRA ESPÍRITA NO 
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

DR. LUIS CARLOS DE 
MACEDO SOARES 

(Reitor da Fundação 
“Eurípedes Soares da Rocha” 

Marília) 
Tema: Bezerra e Chico 

Xavier
DIA 30/08/2010 - 20:00 HORAS
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina
 CREFITO - 3/9738

Dra Érika A. Kataoka
 CREFITO - 54942-F

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau 

Brás n.º 954
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com o Prof. Waldomiro B Bana-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

RELIGIOSIDADE E RELOGIOSIDADE!
eligioso é aquele que tem fé, que que ele pare porque depois de cada minuto 
freqüenta uma religião e segue seus constata que o viveu da forma mais Rpreceitos; este é religioso e tem completa dentro de seus limites.

religiosidade. Penso que o tempo que passou é história 
Relogioso é aquele que pensou no repleta de aprendizado, o que está passando 

tempo, que mediu e avaliou sua é presente de Deus e o que virá são 
importância e vive de tal maneira que oportunidades de aprimoramento do 
melhor o aproveita, este é relogioso e tem espírito.
relogiosidade. O presente é mais fugaz que o 

O termo relogiosidade é uma derivação relâmpago, o passado é um amontoado de 
de relógio, qual outro instrumento assinala presentes valiosos que nem sempre 
melhor as minudências do tempo e qual soubemos aproveitá-los e o futuro é 
pessoa inteligente e compromissada não promessa abençoada de presentes, que 
tem no relógio um orientador de válida serão lúcidos e translúcidos para aqueles 
importância na administração de cada dia. que aproveitam o presente para dedicar ao 

 Deus na Sua infinita sabedoria criou o outro um amor construtivo temperado pelo 
tempo e desde então se é que assim respeito incondicional.
podemos dizer, constata-se que o tem Com a aparente insignificância dos 
aproveitado maravilhosamente bem, na segundos ou de seus milésimos Deus criou 
medida em que os milhões de galáxias a eternidade passada e permitira que nós o 
identificadas pela ciência refletem apenas ajudemos na construção do futuro na 
pálida fragmentação de Sua criação. medida em que tivermos coragem e boa 

 Você conhece o termo relogiosidade? vontade.
Eu também não! A r e l i g io s idade  con t r i bu i  na  

  Talvez ele continue não existindo, mas e sp i r i t ua l i zação  do  homem e  a  
penso que o tempo é inesquecível e que relogiosidade contribui na sua disciplina, 
todos estamos integrados com ele. fator indispensável nesta tão almejada 

   O tempo é um tesouro singular, mas conquista.  
pode ser desprezível para aquele que vive Colaboração de Flávio Natal Pereira 
uma ociosidade estagnada.

  Existe a impressão falsa, mas 
magnífica de que o tempo passa mais 
rápido quando fazemos mais e melhor e 
também a igualmente falsa e lamentável 
impressão de que o tempo não passa 
quando estamos desocupados.

Todos nós nos surpreendemos 
desprezando o tempo nos momentos em 
que queremos que ele passe rápido, 
inconscientes de que se trata de um desejo 
infantil conquanto seja impossível retardá-
lo e mesmo apressá-lo

Aquele que valoriza o tempo não tem 
nem o desejo de que ele se apresse e nem 

EVANGELHO - C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”
TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 09/08 - Reinaldo Trombini Junior
Tema: A Lei de Amor
DIA 16/08 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste
Tema: Os males da alma
DIA 23/08 - Edgar Feres Filho
Tema: Determinismo e Livre Arbítrio
DIA 30/08 - Luis Carlos de Macedo Soares
Tema: Bezerra e Chico Xavier
DIA 06/09 - Reinaldo Trombini Junior
Tema: Fora da caridade não há salvação

AGRADECIMENTO
 CEIA – Centro Espírita “Irmãos 
Aprendizes” Agradece às Opessoas que estiveram presentes 

na sua 2ª. Quermesse beneficente que 
aconteceu no último dia 24/07, agradece 
também aos irmãos de Sabino, de 
Cafelândia e de outras cidades que 
vieram. Agradece ainda à Equipe CEIA, 
aos voluntários de outras casas espíritas e 
ainda de outros credos religiosos que 
cientes de que somos todos criaturas de 
um mesmo Deus uniram-se a nós num 
único pensamento de Paz. A quermesse 
parecia mais uma festa de família, foi 
uma agradável confrater-nização. A 
todos, nosso muito obrigado!

Informamos ainda que o CEIA estará 
completando dois anos de atividades 
no dia 06/08 e que todos estão 
convidados para assistirem a palestra 
de nossa irmã Satico Kurachí (Alice) 
da cidade de Marilia.  

Receba nossa gratidão pelo seu trabalho e 
nosso abraço!   

Flávio Natal Pereira 
CEIA – Centro Espírita “Irmãos 

Aprendizes” de Lins

Programação do mês de Agosto para as preleções sobre o Evangelho de Jesus que 
acontece às Sextas feiras às 20:00 horas no CEIA – Centro Espírita “Irmãos 
Aprendizes”, Rua General Milton F. de Mello, 253 - Chacara Flora - Lins/SP.

.DIA 06 -TEMA: Família com enfoque na figura do pai
Palestrante: Satíco Kurachí (Alice)
DIA 13: Mundos regeneradores
Palestrante: Margarete Brumati
DIA 20: Progressão dos Mundos
Palestrante: José Werneck de Castro
Dia 27:Capitulo IV – Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer 
de novo- Ressurreição e reencarnação
Palestrante: Patrícia P. N. P. A. Bompean
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