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oi com grande alegria que recebi a 
matéria do F

Inibmort

conduzir a USE durante os vendavais que denominadas no mínimo de carentes.
Diretor do Departamento tentaram desestabilizá-la. Não posso deixar É claro que existem muitos mais 

de Assistência e Promoção Social da de citar o Sr. José Bastos, também sinônimo exemplos que eu poderia citar aqui, mas 
União das Sociedades Espíritas do Estado de paciência, trabalhador movido pelo vou finalizar agradecendo a Rose e ao Gil 
de São Paulo, o Sr. Aylton Paiva. O amor ao próximo. Como esquecer do amigo Malafaia, junto com sua família que me 
confrade de Lins, a qual tive o prazer de Flávio Natal que fez da sua casa, nossa introduziram nesta doutrina que mudou a 
conhecê-lo nas reuniões da USE casa. minha vida e consequentemente daqueles 
Intermunicipal de Lins e palestras que ele Voltando a minha terra espelho-me nos  que convivem comigo.
realizou em nossa cidade. companheiros de trabalho, o professor Obrigado a vocês que fazem com que 

Foram com os companheiros da casa que Waldomiro, dirigente do ‘‘Fé, Amor e cada dia eu busque nos seus exemplos 
eu frequento que aprendi respeitar o Justiça’’ há vinte anos. As professoras forças para continuar 
trabalho desse baluarte da doutrina espírita, Leudimila e Waldinete que a cada semana lutando na divulgação da 
dos poucos contatos que tivemos ele se me ensinam um pouco mais de como doutrina dos espíritos.
mostrou sempre reto e íntegro, de uma dominar as técnicas da preleção. Fiquemos em paz.
paciência ímpar, que se espalha pelo Mas o meu grande professor eu tenho o 
ambiente todo. prazer de chamar de amigo, Edgar Feres 

São homens como esses que nos dão o Filho, conhecido como Dinho em nossa 
exemplo de como o dirigente espírita deve cidade e tio Dinho aos sábados, esse 
se comportar, fazer do raciocínio seu maior camarada que vem a cada dia me instruindo 
aliado, demonstrar conhecimento e saber não só na realização de preleções 
contornar os problemas de maneira que não impecáveis na qual ele distribui 
venham a espalhar mais fagulhas do que o semanalmente a vários centros de nossa 
incêndio já desencadeou. região, mas principalmente na maneira de 

No meio dessa doutrina, aprendi muito conduzir uma Evangelização Infantil, junto 
com pessoas que se dedicam a causa, outros com sua esposa Carmen e suas filhas. Eles 
nomes que posso citar são o Sr. Paulo Lanza são centelhas de amor e caridade que 
que me iniciou nas preleções fora do ‘‘meu brotam pelas mãos de Deus no caminho 
centro’’, o Sr. Décio Bressanin que soube daquelas crianças que poderiam ser 

EXEMPLOS

m jovem que desejava a auto- cachorros. com a educação intelectual, moral e 
educação entrou em conflito Um deles é mau e cruel, sempre deseja espiritual.Uíntimo com as suas ideias, atacar quem lhe está próximo. Lembremos que cada consciência é 

sentimentos e emoções. O outro é manso, carinhoso e protetor. um centro gerador de forças no 
Ora sentia alegria, amor pela vida, Dentro de mim... estão sempre se movimento da vida universal.

ideias otimistas... opondo. Um querendo tomar o lugar do Pensar é criar.
De repente, nuvens negras escureciam outro. O pensamento é energia... é alimento 

o céu da sua mente e o horizonte extenso Profundamente intrigado, o rapaz que psicológico ou espiritual.
da sua alma. esperava, ante a calma do índio, que ele já Essa força pode ser direcionada para 

Então  emerg ia  a  t r i s teza ,  o  houvesse resolvido a questão dos criar o bem ou mal, conseqüentemente 
desinteresse pelo intenso viver e as ideias impulsos primários: a crueldade, a pode construir a felicidade ou implantar a 
tropeçavam nas pedras reais ou maldade e a violência, indagou: infelicidade em  nós mesmos e naquelas 
imaginárias do pessimismo. Então... na briga...qual dos cachorros pessoas com quem estamos convivendo.

Ouviu, certa feita, falar de um índio, ganha? Tanto quanto possível, dirijamos os 
que vivendo tranqüilo na floresta, O sereno e atinado índio...refletiu e nossos pensamentos para o bem, para a 
transmitia a tranqüilidade, o bom-senso e falou: saúde, para a verdade, para a alegria, para 
o realismo. Aquele que, com meus pensamentos, o otimismo.

Após algumas peripécias para sentimento e emoções... mais eu alimento! Vamos alimentar o “cachorro bom”, 
estabelecer o contato e acertar o caminho *** que dorme na “casinha da nossa mente”.
para o tão desejado encontro.. .  Pensemos... não adianta ficarmos Maus pensamentos, que alimentam o 
emocionado está diante do índio sábio, paralisados e inseguros entre ser bom ou “cachorro mau”, são dardos magnéticos 
então indaga-lhe: ser mau, alegres ou tristes, otimistas ou que nos infelicitam e que  produzem  

Índio, vivo em conflito, parece-me que pessimistas. amargura naqueles que convivem 
dentro de mim co-existem duas pessoas. É necessário focarmos o nosso conosco.

A primeira sente-se feliz, integra-se pensamento, nossas palavras e nosso Ante os conflitos, procuremos gerar e 
com a vida... tem bons pensamentos. c o m p o r t a m e n t o  n a q u i l o  q u e ,  manter pensamentos que ajudam na 

A outra é negativista, triste e má... o efetivamente, alimenta a parte boa do solução, agindo com serenidade e clareza, 
que devo fazer para encaminhar essa nosso “ego”. evitando a irritação, a cólera a amargura e 
questão tão difícil e tão vital para mim? Somos espíritos imortais em processo o desespero.

Surpreso, ouviu a tranqüila resposta de evolução. (a alegoria não tem autor conhecido e 
do índio: Cabe-nos ,  cons tan temente ,  o  foi adaptada pelo articulista)

Meu jovem, também comigo acontece aprimoramento da nossa inteligência, dos 
a mesma coisa! nossos sentimentos e das nossas emoções.

Sinto em mim co-existirem dois Temos que alimentar a nossa parte boa 
Aylton Paiva
paiva.aylton@terra.com.br

ALIMENTEMOS O LADO BOM

VEM AÍ A 9.ª
SEMANA 

ESPÍRITA DE
GETULINA



Jamais o Maranhão, sua terra natal, o aceitou. Dr. Miguel Timponi.umberto de Campos nasceu na 
Seus conterrâneos chegaram mesmo a A Federação ganhou a pequena localidade de Piritiba, no H hostilizá-lo. c a u s a .  H u m b e r t o ,  Maranhão, em 1886.

Três meses apenas de desencarnado, constrangido, ausentou-se Foi menino pobre. Estudou com esforço e 
retornou do Além, através do jovem médium por largo período e, quando retornou a sacrifício. Ficou órfão de pai aos 5 anos de 
Chico Xavier, este, com 24 anos de idade escrever, usou o pseudônimo de Irmão X.idade. Sua infância foi marcada pela miséria. 
somente, e começou a escrever, sacudindo o Nas duas fases do Além, grafou 12 obras Em sua "Memórias", ele conta alguns 
País inteiro com suas crônicas de além- pelo médium Chico Xavier.episódios que lhe deixaram sulcos profundos 
túmulo. "Crônicas de Além-Túmulo", "Brasil, na alma.

O fato abalou a opinião pública. Os jornais Coração do Mundo, Pátria do Evangelho", Tempo depois, mudou-se para o Rio de 
do Rio de Janeiro e outros estados "Boa Nova", "Novas Mensagens", "Luz Janeiro, então Capital da República, onde se 
estamparam suas mensagens, despertando a Acima", "Contos e Apólogos" e outros foram tornou famoso. Brilhante jornalista e cronista 
atenção de toda gente. Os jornaleiros livros que escreveu para deleite de muitas perfeito, suas páginas foram "colunas" em 
gritavam. Extra, extra! Mensagens de almas.todos os jornais importantes do País.
Humberto de Campos, depois de morto! E o Nas primeiras mensagens temos um Dedicou-se inteiramente à arte de escrever, 
povo lia com sofreguidão... Humberto bem humano, com características e por isso eram parcos os recursos financeiros. 

Agripino Grieco e outros críticos literários próprias do intelectual do mundo. Logo A certa altura da sua vida, quando minguadas 
famosos examinaram atenciosamente a depois, ele se vai espiritualizando, sutilizando se fizeram as economias, teve a idéia de 
produção de Humberto, agora no Além. E as idéias e expressões, tornando-se então o mudar de estilo.
atestaram a autenticidade do estilo. "Só podia escritor espiritual predileto de milhares.Adotando o pseudônimo de Conselheiro 
ser Humberto de Campos!" - afirmaram eles. Os que lerem suas obras de antes, e de XX, escreveu uma crônica chistosa a respeito 

Começou então uma fase nova para o depois, de morto, poderão constatar a da figura eminente da época - Medeiros e 
Espiritismo no Brasil. Chico Xavier e a realidade do fenômeno espírita e a Albuquerque-, que se tornou assim motivo de 
Federação Espírita Brasileira ganharam a u t e n t i c i d a d e  d a  riso, da zombaria e da chacota dos cariocas 
notoriedade. Vários livros foram publicados. mediunidade de Chico por vários dias.

Aconteceu o inesperado. Os familiares de Xavier.O Conselheiro, sibilino e mordaz, feriu 
Humberto moveram uma ação judicial contra fundo o orgulho e a vaidade de Medeiros, 
a FEB, exigindo os direitos autorais do morto!colocando na boca do povo os argumentos 

Tal foi a celeuma, que o histórico de tudo que todos desejavam assacar contra 
isto está hoje registrado num livro cujo título é Albuquerque. O sucesso foi total.
"A Psicografia ante os Tribunais", escrito por Tendo feito, por experiência, aquela 

crônica, de um momento para outro se viu na 
contingência de manter o estilo e escrever 
mais, pois seus leitores multiplicaram, 
chovendo cartas às redações dos jornais, 
solicitando novas matérias do Conselheiro 
XX.

Além de manter o estilo, Humberto se foi 
aprofundando no mesmo, tornando-se para 
alguns, na época, quase imortal, saciando o 
paladar de toda uma mentalidade que 
desejava mais liberdade de expressão e mais 
explicitude na abordagem dos problemas 
humanos e sociais.

Q u a n d o  a d o e c e u ,  m o d i f i c o u  
completamente o estilo. Sepultou o 
Conselheiro XX, e das cinzas, qual Fênix 
luminosa, nasceu outro Humberto, cheio de 
piedade, compreensão e entendimento para 
com as fraquezas e sofrimentos do seu 
semelhante.

A alma sofredora do País buscou 
avidamente Humberto de Campos e dele 
recebeu consolação e esperança. Eram cartas 
de dor e desespero que chegavam às suas 
mãos, pedindo socorro e auxílio. E ele, tocado 
nas fibras mais sensíveis do coração, a todas 
respondia, em crônicas, pelos jornais, 
at ingindo milhares de lei tores em 
circunstâncias idênticas de provações e 
lágrimas.

Fez-se amado por todo o Brasil, 
especialmente na Bahia e São Paulo. Seus 
padecimentos, contudo, aumentavam dia-a-
dia. Parcialmente cego e submetendo-se a 
várias cirurgias, morando em pensão, sem o 
calor da família, sua vida era, em si mesma, 
um quadro de dor e sofrimento. Não 
desesperava, porém, e continuava escrevendo 
para consolo de muitos corações.

A 5 de dezembro de 1934, desencarnou. 
Partiu levando da Terra amargas decepções. 

Colaboração:  Edgar 

Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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INAUGURADO
Núcleo Espírita Chico Xavier de 
Avanhandava, que foi inaugurado no dia 22 
deste mes.

Colaboração: Waldinete Moreira

VI Mês Espírita 
Promissão 

10/03 - Quinta-feira às 19:30h, 
Casa do Caminho Dr. Bezerra de 

Menezes
Palestra musical com: Allan 

Vilches

14/03 - Segunda-feira às 20:00h, 
Núcleo Chico Xavier

Palestra com: Alexandre Peres – 
Marília

Tema: Desafios da Sexualidade - 
Homossexualismo

19/03 – Sábado às 20:00, CEFEC, 
exibição do filme:

Nosso Lar

25/03 - Sexta-feira às 20:00h, 
União Espírita

Palestra com Francisco Ortolan – 
Fernandópolis

Tema: Reflexões Para o 
Aprendizado

27/03 – Domingo das 9:00 às 
12:00h, Lar da Esperança

Seminário com: Ricardo Nogueira 
– Birigui

Tema: Sombra Interior

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier - CHICO XAVIER E O IRMÃO X

Você gostaria 
de adquirir livros 

espíritas - contate o 
Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)
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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.

Para Anunciar ou Colaborar

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

ntes do regresso à experiência no auxílio deles conseguimos soerguer o 
Plano Físico, nossa alma em prece coração para a vitória espiritual a que Aroga ao Senhor a concessão da luta somos endereçados. 

para o trabalho de nosso próprio É, por isso, que fatalidade e livre-arbítrio 
reajustamento. coexistem nos mínimos ângulos de nossa 
Solicitamos a reaproximação de antigos jornada planetária. 
desafetos. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde 
Imploramos o retorno ao círculo de ou enfermidade em variados momentos de 
obstáculos que nos presenciou a derrota em nossa vida. 
romagens mal vividas... Aceitemos os problemas e as inquietações 
Suplicamos a presença de verdugos com que a Terra nos impõe agora, atendendo aos 
quem cultiváramos o ódio, para tentar a nossos próprios desejos, na planificação 
cultura santificante do amor... que ontem organizamos, fora do corpo 
Pedimos seja levado de novo aos nossos denso, e tenhamos cautela com o modo de 
lábios o cálice das provas em que nossa movimentação no campo das 
fracassamos, esperando exercitar a fé e a próprias tarefas, porque, conforme as 
resignação, a paciência e o valor... nossas diretrizes de hoje, na preparação do 
E com a intercessão de variados amigos que futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou 
se transformam em confiantes avalistas de luta, felicidade ou provação, luz ou treva, 
nossas promessas, obtemos a bênção da bem ou mal.
volta. 

Emmanuel-" Nascer e Renascer"- Chico Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa 
Xavier condição, arquitetamos nossos próprios 

destinos.
O egoísmo e a vaidade costumam retomar o 
leme de nosso destino e abominamos o 
sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem 
duros algozes, quando somente com o 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues  
Tempeste.
leudimilatempeste@ 
hotmail.com

FATALIDADE E LIVRE-ARBÍTRIO 

LUZ PELA SOMBRA
  
I
  

A sombra se encontra por toda parte,
Querendo de alguma sorte nos envolver,

A luz é preciso, à ela expressar-se,
Abraçá-la no imo da alma,

E  o ódio em amor converter-se!
 
II
 

A sombra está sempre à disposição,
A luz vamos faze-la  sobrepujar,
Ela mora nas entranhas da alma, 

Em pequeninos filamentos,
Transformar-la-emos  em galardão,

Num mundo dos nossos sentimentos!
 

III
 

Extirpar a sombra dos nossos passos,
É abraçar de corpo e alma, a luz,

Temos que alçar esse compromisso,
Porque  ALGUÉM, pra nos livrar desses 

fracassos,
Há dois mil anos, enfrentou a cruz!

Autor: José Bastos.

.

POESIA

REMOVENDO OBSESSÕES
Existem DEZ ATITUDES POSITIVAS . Ociosidade;
contra o domínio da obsessão, a saber: . Egoísmo;
. Confiança em Deus e em si; . Ignorância;
. Consciência tranquila; . Queixa contínua;
. Oração; Acomodar-se a qualquer das situações 
. Dever cumprido; referidas, depende da escolha de cada um. 
. Paciência; No entanto, ao enunciar semelhantes 
. Trabalho incessante; conceitos, temos em mira , simplesmente 
. Serviço ao próximo; recordar a palavra de Allan Kardek, no item 
. Simpatia e benevolência; 4 do capítulo XXV, do Evangelho Segundo 
. Estudo; o Espiritismo, quando nos adverte: "não, 
. Recomeço da construção do próprio os espíritos não vem isentar o homem da 
equi l íb r io ,  quantas  vezes  forem lei do trabalho, vem unicamente 
necessárias; mostrar-lhe a meta que lhe cumpre 
Existem DEZ ATITUDES NEGATIVAS, atingir, e o caminho que a ela conduz, 
que agravam o processo de perturbação dizendo-lhe: anda e chegarás; toparás 
espiritual: com as pedras, olha e 
. Dúvida; afasta-as mesmo" 
. Complexo de culpa; Abino Teixeira 
. Indiferença;  
. Irresponsabilidade; C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  
. Irritação; Waldomiro B. Bana

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seu Centro
.

Campanha

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

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Fique por dentro da moda. Visite a

CONHEÇA O SITE DA USE
http://uselins.wordpress.com/

Envie-nos material através do email: uselins@gmail.com



Alinda era uma modelo famosa. Requisitada e Estacionou o carro e entrou na igreja. Lá dentro, 
disputada, conseguia contratos milionários. Apesar havia apenas um padre. Ele ergueu os olhos, olhou 
do dinheiro, da fama e da beleza, ela não era feliz. para ela com um sorriso e perguntou:

Sentia um imenso vazio por dentro. Sofria de “Por que demorou tanto?” – Ele havia visto o 
pavor, ansiedade e insônia. Pensou em tomar carro de Linda passar ali nos três dias. Eles 
medicamentos. Alguns amigos aprovaram, outros conversaram muito e como resultado, Linda passou 
não. a freqüentar a pequena igreja.

Ela decidiu procurar outras terapias. Assinou Encontrou a paz e a serenidade que estava 
contratos que jamais havia sonhado. Trabalhava esperando. Exatamente como dizia o cartaz. Ela 
muito, mas continuava atormentada. precisava de Deus na sua vida. E, sem dúvida, fora 

Um dia, pela manhã, indo de carro para o Deus que providenciara para que, de alguma forma, 
trabalho, pelo caminho costumeiro, o trânsito entendesse que ela precisava voltar-se para Ele, 
parou. Um guarda estava desviando todo o trânsito alimentar o seu espírito com a fé, a esperança e o 
para uma ruazinha estreita, porque um amor.
encanamento havia rompido na avenida principal. * * *

Dirigindo lentamente pela rua desconhecida, ela A Providência Divina sempre se faz presente em 
passou em frente a uma igreja. Um cartaz, escrito à nossas vidas. Ocorre que, nem sempre, estamos de 
mão, dizia: “Sem Deus não há paz. Conheça Deus, olhos e ouvidos atentos para perceber e entender.
conheça a paz. Todos são bem-vindos”. Filhos bem-amados do Criador, não podemos 

Ela achou estranho e seguiu em frente. No dia esquecer de buscar o amparo desse Pai amoroso e 
seguinte, fazendo o mesmo trajeto, o trânsito parou. bom, para que Nele encontremos o nosso refúgio 
Um incêndio em uma loja fez com que, outra vez, o seguro.
trânsito fosse desviado por aquela mesma ruazinha. Muitos O procuram nas igrejas, nos templos. 

“De novo!”, pensou Linda. E passou outra vez Outros, nos livros. Alguns tentam o coração do 
pela igreja. Lá estava o cartaz, que agora lhe próximo para ver se ali descobrem Deus.
pareceu atraente. Em verdade, muitos são os caminhos, mas o 

De dentro do carro, espiou o interior da igreja. encontro verdadeiro se dá portas adentro do nosso 
No terceiro dia, ela pensou em mudar de trajeto. coração.

Mas achou que estava sendo muito boba. Afinal, Texto da Redação do Momento Espírita com base 
qual era a probabilidade de, em três dias seguidos, no texto Linda Valentine, do livro Pequenos 
acontecer o desvio do trânsito, no mesmo local? milagres, de Yitta Halberstam e Judith Leventhal, 

“Vai ser um teste”, pensou. “Se acontecer ed. Sextante e da introdução do 
alguma coisa e o trânsito for desviado, vou ter livro Paz íntima, do Espírito 
certeza de que é um sinal”. Eros, psicografia de Divaldo 

Quando ela chegou na avenida, lá estavam os Pereira Franco, ed. Leal.
policiais outra vez. “Um grande acidente”, 
explicou um dos policiais, desviando o trânsito, 
para a já conhecida ruazinha.

“É demais”, falou Linda, consigo mesma. 

Colaboração: Luciana Beatriz 
Arioli Trombini
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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

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 07/03 - 

DIA 14/03 - 

Edgar Feres Filho

Reinaldo Trombini Junior

Waldinete Moreira

Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 21/03- 

DIA 28/03 - 

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868

REUNIÃO

Quatro Mãos
Conheça o Site

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

A AÇÃO DE DEUS PINTURA 
MEDIÚNICA
No dia: 11/02/2011 às 20:00 horas 

no C. E. ‘‘Amor e Caridade’’ em 
Getulina, tivemos o prazer de receber 
o GRUPO SEARA DE LUZ que 
através de pintura mediúnica cunhou 
quadros magníficos para o deleite da 
plateia que assistia atônita tamanha 
prova de amor através da arte.

Pena que a impressão do jornal, 
monocromática, não possa demonstrar 
toda a extensão e beleza das obras que 
foram realizadas nesta noite que ficará 
guardada em nossos corações.

Fica o agradecimento à todas as 
pessoas que compareceram, aos três 
trabalhadores do Seara de Luz e aos 
irmão que adquiriram as obras.


