
ocê sabia que Getulina possui dois domingos o ‘‘Getulina Jornal’’, noticioso 
Centros Espíritas, o ‘‘Fé, Amor e municipal acompanha as mensagens do vJustiça’’, na rua Wenceslau Brás, Momento de Luz, onde são postados 

954 e o ‘‘Amor e Caridade’’ na rua notícias, mensagens, informações de nossa 
Washington Luiz, 353. doutrina.

Estas Casas realizam trabalhos todos os A rádio comunitária Terra FM, transmite 
dias da semana. todos os dias das 16:30 às 17:00 horas o 

‘‘Fé, Amor e Justiça’’ programa Luzes no Caminho, que com 
- Segunda-Feira: Evangelho, com locutores ao vivo ou através de mensagens 
realização do passe e água fluidificada; gravadas divulga  para Getulina e região os 
-  Te rça -Fe i r a :  Desenvo lv imen to  acontecimentos do movimento espírita.
Mediúnico e passes; Não poderíamos deixar de citar o nosso 
- Quarta-feira: Grupo de Oração; facho de luz, que com tiragem de 800 
- Quinta-feira: Curso de Iniciação ao cópias mensais e distribuição via internet 
Espiritismo com o Prof. Waldomiro Borges também faz sua parte na divulgação e 
Bana; esclarecimento do espiritismo.
- Sábado: Evangelização Infantil, com Você sabia que nossa cidade conta com 
distribuição de lanche; quatro palestrantes que já há algum tempo 

Todos os trabalhos têm início às 20:00 são convidados a divulgarem a Boa Nova 
horas com exceção do Grupo de Oração às por toda região.
15:00 e a Evangelização Infantil às 10:00. Sabemos que Getulina é pequena, que a 

 ‘‘Amor e Caridade’’ frequência nas Casas Espíritas está cada 
- Quarta-feira: Curso Espírita com a profa. vez mais flutuante, que os trabalhadores 
Leudimila Rodrigues; não são muitos, mas com certeza munidos 
- Sexta-feira: Desenvolvimento Mediúnico da ajuda dos Irmãos de 
e passes; Luzes continuaremos a 

Todo terceiro domingo de cada mês é trabalhar na propagação da 
exibido no ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ a partir das obra de Kardec.
19:30 hs um filme com temática espírita.

Quem recebe semanalmente aos Inibmort
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VOCÊ SABIA?

"Mas livra-nos do mal." - Jesus. (MATEUS, artificialista, e, sim, em fazê-lo ao mar largo 
6:13.) do concurso ativo de transformação do mal 

 s u p e r f í c i e  d o  m u n d o  é ,  em bem, da treva em luz e da dor em 
indiscutivelmente, a grande escola bênção.Ados espíritos encarnados. O Mestre não fugiu aos discípulos; estes é 

Impossível recolher o ensinamento, que fugiram dEle no extremo testemunho. 
fugindo à lição. O Divino Servidor não se afastou dos 

Ninguém sabe, sem aprender. homens; estes é que o expulsaram pela 
Grande número de discípulos do crucificação dolorosa.

Evangelho, em descortinando alguns raios A fidelidade até ao fim não significa 
de luz espiritual, afirmam-se declarados adoração perpétua em sentido literal; 
inimigos da experiência terrestre. Furtam- traduz, igualmente, espírito de serviço até 
se, desde então, aos mais nobres ao último dia de força utilizável no 
testemunhos. Defendem-se contra os mecanismo fisiológico.
homens, como se estes lhes não fossem Se desejas, pois, servir com o Senhor 
irmãos no caminho evolutivo. Enxergam Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que 
espinhos, onde a flor desabrocha, e feridas não te afaste dos lugares de luta, a fim de 
venenosas, onde há riso inocente. E, que aprendas, em companhia dEle, a 
condenando a paisagem a que foram cooperar na execução da Vontade Celeste, 
conduzidos pelo Senhor, para serviço quando, como e onde for necessário.
metódico no bem, retraem-se, de olhos 
baixos ,  recuando do esforço  de   Emmanuel
santificação.

Declaram-se, no entanto, desejosos de (Livro: Vinha de Luz, pisc. Francisco 
união com o Cristo, esquecendo-se de que o Cândido Xavier)
Mestre não desampara a Humanidade. 
Estimam, sobretudo, a oração, mas, 
repetindo as sublimes palavras da prece 
dominical, olvidam que Jesus rogou ao 
Senhor Supremo nos liberte do mal, mas 
não pediu o afastamento da luta.

Aliás, a sabedoria do Cristianismo não 
consiste em insular o aprendiz na santidade 

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

NÃO TE AFASTES

MENSAGENS DE 
EMMANUEL

FELICIDADE E INFELICIDADE
 RELATIVAS

nte as lembranças 
queridas dos entes Aa m a d o s  q u e  t e  

p r e c e d e r a m  n a  G r a n d e  
Transformação, é natural que as tuas 
orações, em auxílio a eles, surjam 
orvalhadas de lágrimas.

Entretanto, não permitas que a saudade se 
te faça desespero.

Recorda-os, efetuando por eles, o bem 
que desejariam fazer.

Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e 
oferece algum apoio aos necessitados; 
lembra-lhes a presença amiga e visita um 
doente, qual se lhes estivesse atendendo à 
determinada solicitação; distribui sorrisos e 
palavras de amor com os irmãos algemados 
à rudes provas, como se os visses falando 
por teus lábios e atravessarás os dias de 
tristeza ou de angústia com a luz da 
esperança no coração, caminhando, em 
rumo certo, para o reencontro feliz com 
todos eles, nas bênçãos de Jesus, em plena 
imortalidade.

Emmanuel
(Psicografia: Francisco 
Cândido Xavier)

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

 CONVITE

Palestra Comemorativa 
aos 69 do C.E. 

‘‘Amor e Caridade’’ 
Dia: 22/07

20:00 Horas

GETULINA

CAFELÂNDIA
Wanyr Caccia

São Paulo 
Dia: 06/07/11 - (Quarta-feira)  

Horário: 20:00hs 
Local: SOCIEDADE UNIÃO 

ESPÍRITA:                             
“ALLAN KARDEC”

Endereço: Rua João Cava 
Sanches n° 51 – JD. Moacyra 



s quarta-feiras, de preferência, à Eustáquio uma bela e instrutiva Mensagem.
tarde, o Chico, durante os anos de Mensagem, que emocionou os ***À1955 e 1956, espiritualmente se companheiros  presentes .  Essa  O Chico, para receber 

preparava para as Sessões de quinta-
M e n s a g e m  c o n s t a  d o  l i v r o  Frei Eustáquio, teve de preparar-se, ele feira, no Grupo MEIMEI. Era uma 

sessão de grande responsabilidade, pois INSTRUÇÕES PSICOFONICAS. que vive, constantemente preparado; 
que se destinava aos obsedados. Ramiro Gama, continua o seu relato, no entanto, aqui, outro irmão, sem 
Numa quarta-feira, José Xavier, irmão informando que após ter presenciado nenhum preparo espiritual e tendo até
do Chico vivendo  na Espiritualidade, esse acontecimento, retornou à cidade brigado com os familiares, recebe 
onde  é um dos seus abnegados do Rio de Janeiro, onde encontrando Joana D'Arc!.
colaboradores, pede-lhe para se com alguns companheiros pertencentes Que a lição nos sirva e trabalhe nossos 
preparar, abstendo-se de alimentos a um Grupo Espírita dos subúrbios, pobres espíritos avessos aos sacrifícios 
pesados, e, mais do que em outros dias, ouviu de um deles a incrível narrativa: morais, — únicos meios pelos quais 
viver com o Evangelho às mãos, pois — Ontem, em nosso Grupo, recebemos poderemos penetrar o Templo sagrado 
que iria receber, na sessão seguinte, o uma comunicação lindíssima de Joana das Verdades do Mestre, Caminho, 
luminoso Espírito de Frei Eustáquio. D'Arc - e apontando  o Médium Verdade e Vida para 
E o caro Médium atende. Viveu, toda a presente que a recebera, acrescentou - nossa salvação!
quarta-feira, pela tarde, e todo o dia ele fez um grande esforço para ir ao 
seguinte, em quase jejum e em Grupo, chegou até a brigar com seus 
permanente oração e vigilância. familiares... Se não fosse à reunião, não 
À noite, de fato, recebe de Frei teria sido o instrumental de tão bela 

Colaboração:  Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

ABRAÇO DE DEUS

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8147-3105 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

UMA LIÇÃO PARA OS MÉDIUNS...

 uma avó que conta que, certo dia, sua para disfarçar as lesões afetivas, gostaríamos 
filha lhe telefonou do Pronto-Socorro. que alguém nos confortasse.
Sua neta, Robin, de apenas seis anos, Contudo, quando somos nós que sempre É
tinha caído de um brinquedo, no pátio da devemos confortar os outros, mais frágeis que 

escola, e havia ferido gravemente a boca. nós mesmos, ou quando vivemos sós, não 
A avó foi buscar as irmãs de Robin na temos a quem pedir tal recurso salutar.

escola e passou uma tarde agitada e muito Então, quando estivermos ansiosos por um 
tensa, cuidando das crianças, enquanto abraço consolador nos nossos momentos de 
aguardava que a filha retornasse com a menina cansaço, de angústia e de confusão, pensemos 
machucada. em quem é o responsável maior por nós.

Quando finalmente chegaram, as irmãs Quando não tivermos um amigo a quem 
menores de Robin correram para os braços da telefonar para conversar, conversemos com 
mãe. Robin entrou silenciosa na casa e foi se Nosso Pai. Sirvamo-nos dos recursos 
sentar na grande poltrona da sala de estar. extraordinários da oração e digamos tudo o que 

O médico havia suturado a boca da menina Ele, como Onisciente, já sabe, mas que nós 
com oito pontos internos e seis externos. O desejamos contar para desabafar, aliviar a 
rosto estava inchado, a fisionomia estava tensão interna.
modificada e os fios dos cabelos compridos Não importa como o chamemos: Pai, 
estavam grudados com sangue seco. Deus, Criador, Divindade. O importante é que 

A garotinha parecia frágil e desamparada. abramos a nossa intimidade e nos permitamos 
A avó se aproximou dela com o máximo ser acarinhados por Ele.
cuidado. Conhecia a neta, sempre tímida e Ele sempre está pronto para abraçar Seus 
reservada. filhos, sem impor condições.

Você deseja alguma coisa, querida? E se descobrirmos que faz muito tempo 
Perguntou. que não sentimos esse abraço Divino, 

Os olhos da menina fitaram a avó tenhamos a certeza de que faz muito tempo que 
firmemente e ela respondeu: não o pedimos.

Quero um abraço.
*  *  * Fonte: Momento Espírita

À semelhança da garotinha machucada, 
muitas vezes desejamos que alguém nos tome 
nos braços e nos aninhe, de forma protetora.

Quando o coração está dilacerado pela 
injustiça, quando a alma está cheia de curativos 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Fique por dentro da moda. Visite a

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

1.º MÊS
ESPIRITA DE GUAIÇARA 
“O Espiritismo no mundo atual” 

Local: Câmara de Vereadores 

Dia 02/07: Dra. Renata Golmia 
(Lins/SP)

Dia 09/07: Palestra musicada: 
Wanyr Caccia (São Paulo/SP)

Dia 23/07: Dr. Júlio do 
Nascimento Filho (Lins/SP)

Dia 30/07: Nice (Promissão/SP) e 
música: Rafael Zago/Seareiros do 

Mestre (Birigui/SP) 

Informações: Érika Cristina 
Teixeira Herrero: (14) 9118 1833 

erika_chris@hotmail.com 
Flavio Carneiro: (14) 3547 2054

 Realização: Casa dos Espíritas 
Amor e Caridade (Guaiçara/SP) 
Apoio: USE/Intermunicipal de 

Lins

Feira do Livro Espírita 
(venda e troca de livros): 

Apoio – Clube do Livro Terceiro 
Milênio e Meimei – Assistencial 
da Casa dos Espíritas (Lins/SP)
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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

CONHEÇA O SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/
 - Envie-nos material através do email: uselins@gmail.com

“Os Espíritos ocupam uma região um câncer intestinal.
determinada e circunscrita no espaço? André Luiz é o pseudônimo que ele 
- Os Espíritos estão por toda parte. assumiu para manter-se anônimo.
Povoam infinitamente os espaços Quanto à família e demais informações 
infinitos...” (Questão nº 87 de O Livro dos que pudessem identificá-lo, ele esclarece 
Espíritos, Allan Kardec – Ed. FEB. que era necessário manter o anonimato para 

s Espíritos povoam o plano físico preservar a família que não era espírita, 
d o  p l a n e t a  Te r r a  q u a n d o  portanto não poderia ser envolvida em um Oencarnados e, também, após a episódio dessa natureza a fim de não 

morte do corpo físico, povoam os planos conturbar-lhe a necessária tranqüilidade.
espirituais deste mesmo planeta. Portanto, após o acolhimento ele passa a 

Através dos tempos tivemos informações ser apenas André Luiz. Inicialmente 
mais ou menos vagas a respeito da vida no amparado e tutelado nos serviços de 
mundo espiritual, por intermédio de socorro e orientação e depois cidadão de 
médiuns espíritas ou não. Nosso Lar: estudioso e atuante nas falanges 

No entanto, a partir de três de outubro de do Bem.
l943, data do prefácio do livro (1) era Muito interessante o relato que ele faz 
apresentado ao mundo físico a cidade ou dessa cidade espiritual: pela sua 
comunidade espiritual de Nosso Lar. o r g a n i z a ç ã o ,  f u n c i o n a m e n t o  e  

Ele foi psicografado pelo médium administração.
Francisco Cândido Xavier, - o Chico Observa-se que ela é dirigida por um 
Xavier. colégio de seres espirituais que possuem 

O relato sobre essa organização espiritual em alto grau a sabedoria e o amor. 
é feita por André Luiz, tratando da sua Há atribuições específicas de trabalho na 
chegada, permanência, estudos e trabalhos própria colônia espiritual, como também 
nessa comunidade. em ações nas regiões espirituais e mesmo 

Quem é André Luiz? Onde ele viveu? no mundo físico em formas de socorro, 
Onde morreu o seu corpo físico? Qual a sua amparo e orientação das mais diversas 
profissão? Qual era a sua família? formas.

Para algumas dessas indagações não há Entendemos que o Amor do Pai Supremo 
respostas, para outras sim. e de Jesus se manifestam junto aos 

Quem nos apresenta esse personagem é necessitados no mundo físico e no mundo 
Emmanuel, no prefácio do livro. espiritual através das suas próprias 

É esse benfeitor espiritual que nos diz ter criaturas que devem se ajudar umas as 
sido André Luiz, em seu corpo físico, um outras, nessa maravilhosa corrente da 
médico da cidade do Rio de Janeiro e na solidariedade.
mesma cidade deixou o corpo material Nessa sociedade adequadamente 
através do natural fenômeno da morte, organizada preponderam as ações: estudar 
decorrente de uma cirurgia para extirpar e trabalhar para o próprio bem e para o bem 

comum.
Não há privilégios, nem autoridades 

exteriores e artificiais. O que conta é o 
mérito pelo conhecimento e pelo amor.

Não há descansos imerecidos, nem 
sobrecarga de trabalho.

Os objetivos nobres e elevados são 
comuns a todos os cidadãos.

A preocupação com o bem estar do outro é 
constante e clima permanente na cidade e 
no âmago de cada cidadão.

É inegável que, de certa forma, e com as 
devidas adaptações é o ideal de uma 
organização social voltada para a Justiça e o 
Amor a ser realizada pela nossa sociedade 
humana.

Vale muito conhecer André Luiz, Nosso 
Lar e seus cidadãos.

Você tem essa oportunidade com o livro 
Nosso Lar e, atualmente, com o filme do 
mesmo nome: Nosso Lar, em DVD.

Bibliografia:  Nosso Lar,  André 
Luiz/F.C.Xavier. – Ed. FEB

Aylton Paiva
paiva.aylton@terra.com.br

NOSSO CINEMA
DIA 17/07 - 19:30h

ALÉM DA VIDA

A VIDA NO MUNDO ESPIRITUAL
A comemoração do 72º aniversário do 

C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ foi uma noite 
agradabilíssima, com direito a casa repleta 
e uma palestra de alto teor educativo.
No dia do seu aniversário os presenteados 

foram as pessoas que compareceram para 
ouvir a professora Elide Craveiro Sávio, 
da cidade de Lins, que discerniu sobre ‘‘A 
Genese’’, ande apresentou-nos um 
trabalho extenso de pesquisa narrou-nos a 
evolução da espécie desde o Big Bang até o 
Homo Sapiens.
Confira as fotos do evento:

PARABÉNS



 teoria, tanto quanto a prática atuação constante, o ascendente dos 
espírita, apresenta, aos leigos e desencarnados não vai além das lindes 
inscientes, aspectos e modismos assinadas pela Providência; não ultrapassa, A
inéditos, imprevistos, bizarros, jamais, a capacidade receptiva do 

surpreendentes. percipiente, seja para o bem, seja para o 
Nos domínios da mediunidade, então, o mal.

reservatório de surpresas parece Não é, contudo, desse mediunismo sutil, 
inesgotável e desconcerta, e surpreende até intrínseco, consubstancial à natureza 
os observadores mais argutos e avisados. humana, que importa tratar aqui.

Se fôssemos minudenciar, escarificar o Nem remontaríamos aos filões da 
assunto até às mais profundas raízes, História para considerar-lhe a identidade 
poderíamos concluir que o comércio de aos tempos da Índia, do Egito, da Grécia, 
encarnados e desencarnados, velho quanto das Gálias e de Roma, em trânsito para a 
o mundo, se indicia mais ou menos latente Idade Média, na qual os médiuns eram 
ou ostensivo, em todos os atos e feitos da imolados ao mais estúpido dos fanatismos 
Humanidade. — o religioso. Hoje, fogueira e potro foram 

Inspi rações ,  idé ias  súbi tas  ou  substituídos pela difamação, pelo ridículo 
pervicazes, sonhos, premonições e atos alvar, pago em boa espécie monetária, ou 
havidos por espontâneos e propriamente ainda pelo cerco caviloso e interditório de 
naturais, radicam muito e mais na quaisquer vantagens sociais.
influenciação dos Espíritos que nos cercam A luta tornou-se incruenta, mas, nem por 
— por força e derivativo da mesma lei de isso, menos áspera e porfiosa.
afinidade incoercível no plano físico, Assoalha-se que a mediunidade é fonte 
quanto no psíquico — do que a muitos de mercantilismo: entretanto, nenhum 
poderia parecer. grande médium, que o saibamos, chegou a 

E assim como se não desloca nem se acumular fortuna e rendimentos.
precipita, isoladamente, um Átomo no Muitos, ao invés, quais Home, Slade. 
concerto sideral dos mundos infinitos, Eusápia e d'Espérance, morreram 
assim também não há pensamento, idéia, paupérrimos e, o que mais é, tendo a 
sentimento, isolados no conceito panejar-lhes a memória o labéu de 
consciencial dos seres inteligentes, que charlatães.
atualizam e vivificam o pensamento M a s  h o u v e s s e  d e  f a t o  e s s e  
divino, em ascese indefinida — semper mercantilismo e nunca se justificaria, senão 
ascendens... por abusivo e espúrio, de vez que a 

É o que fazia dizer a Luisa Michel: “um Doutrina o não autoriza, sequer por 
ser que morre, uma folha que cai, um hipótese. (continua na próxima edição)
mundo que desaparece, não são, nas M. Quintão
harmonias eternas, mais que um silêncio 
necessário a um ritmo que não conhecemos (Livro: Parnaso de Além 
ainda”. Túmlo - pisc. Chico 

Mas, não há daí concluir que a criatura Xavier)
humana se reduza à condição de autômato, 
sem vontade e sem arbítrio, porque nada à 
revelia da Lei se verifica; e no jogo dessa 

Colaboração 
Waldinete Moreira
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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 04/07 - 

DIA 11/07 - 

Reinaldo Trombini Junior

Leudimila Rodrigues Tempeste

Edgar Feres Filho

Waldinete Moreira

DIA 18/07- 

DIA 25/07 - 

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

À GUISA DE PREFÁCIO
 

  SORRISOS
I

 Sorrir, é como derrubar uma gota de 
orvalho,

Na terra ressequida, carente de folhas 
verdejantes,

Sorrir é como iluminar as faces, 
mudando semblantes,

Sorrir é como colocar tréguas as 
mágoas  interiores,

Sorrir é efetuar mudanças na alma,
Descobrindo da vida, motivos de 

louvores!
 

II
  Os sorrisos serão sempre maiores, 

após triunfos e conquistas,
Mas sorrir sempre é possível, mesmo 

com adversidades na vida,
Eles serão sempre maiores, quando 

também se cicatrizam se feridas,
Mas muitas vezes até temos que 

forçá-los, como as flores dos cáctos,
Que com toda sequidão da terra elas 

apontam para o alto,
Que belezas ainda existem para 

serem vividas!
 

Autor: José Bastos.

POESIA

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

VILA BELÉM 
CASA PARAQUIAL/N. S. APARECIDA
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