
etulina é uma cidade abençoada convivência com os encarnados, onde 
quando se trata de Casas Espíritas. poderiam provocar transtornos de vários GUm município que abriga não mais tipos.

que onze mil habitantes ser contemplado com Nesses casos, têm seu direito de escolha, 
dois Centros que seguem a risca a doutrina de sua liberdade, temporariamente suspensos, 
Kardec e ainda por cima seus dirigentes colocando-se sob a tutela dos Benfeitores 
trabalham juntos em harmonia. Espirituais que se incumbirão de criar as 

Friso isso, pois em muitas localidades, condições necessárias à sua reabilitação, 
quando existem mais de um tipo de tratando cada caso com a atenção e o carinho 
congregação religiosa da mesma ‘‘linha’’ é que demandam.*
comum que tanto os responsáveis, como os Por tudo isso conseguimos entender a 
frequentadores optem mais por uma ou outra. importância dos Centros, que além de servir 

Tanto o Romualdo, presidente do C.E. de hospital para encarnados e desencarnados 
‘‘Amor e Caridade’’, quanto o prof. é também escola, consultório de psicologia, 
Waldomiro, que preside o C.E. ‘‘Fé, Amor e departamento de assistência social, creche, 
Justiça’’ trabalham incansavelmente nas duas biblioteca, cinema, brechó, teatro e realizam 
Casas o mesmo acontece com muitos dos muitíssimas outras atividades.
adeptos que vêem-se presentes em ambas. Muitos ainda insistem em conservar seu 

Outro motivo de orgulho é que este mês o lado mundano e transformam algumas Casas 
‘‘Amor e Caridade’’ estará completando 70 em ringue, inundando-os de energias 
anos de sua fundação. O nosso noticioso vem negativas e desequilibrando seu ambiente 
parabenizar o presidente da Casa e todos os salutar.
diretores e colaboradores que conseguiram Saibamos nos portar dentro de um Centro, 
dar prosseguimento aos trabalhos de seus valorizando o trabalho dos encarnados e 
fundadores e de todas as gerações que o desencarnados, respeitando-os, pois assim 
administraram durante estas sete décadas. também seremos respeitados.

***
A literatura espírita vem nos informar que 

Os Centros Espíritas funcionam como casa 
transitória para Espíritos, isto é, logo após 
desencarnar, muitos não percebem sua nova 
condição e como providência Divina esses 
irmãos são provisoriamente mantidos nesse 
ambiente para retirá-los das circulação e da 

Inibmort

* (Ítem 14 do Livro Casos e 
E x p e r i ê n c i a s  c o m  a  
Mediunidade -  Paulo R. 
Santos)
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70 Anos de Amor e Caridade
"Procura  v i r  an tes  do  
inverno." - Paulo. (II Timóteo, 
4:21.)
 

laro que a análise comum deste 
versículo revelará a prudente Crecomendação de Paulo de Tarso 

para que Timóteo não se arriscasse a viajar 
na estação do frio forte.

Na época recuada da epístola, o inverno 
não oferecia facilidades à navegação.

É possível, porém, avançar mais longe, 
além da letra e acima do problema 
circunstancial de lugar e tempo.

Mobilizemos nossa interpretação 
espiritual.

Quantas almas apenas se recordam da 
necessidade do encontro com os emissários 
do Divino Mestre por ocasião do inverno 
rigoroso do sofrimento? quantas se 
lembram do Salvador somente em hora de 
neb l ina  e spessa ,  de  t empes tade  
ameaçadora, de gelo pesado e compacto 
sobre o coração? 

Em momentos assim, o barco da 
esperança costuma navegar sem rumo, ao 
sabor das ondas revoltas.

Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo, em 
torno do viajante da vida, tende à desordem 
ou à desorientação.

É indispensável procurar o Amigo 
Celeste ou aqueles que já se ligaram, 
definitivamente, ao seu amor, antes dos 
períodos angustiosos, para que nos 
instalemos em refúgios de paz e segurança.

A disciplina, em tempo de fartura e 
liberdade, é distinção nas criaturas que a 
seguem; mas a contenção que nos é 
imposta, na escassez ou na dificuldade, 
converte-se em martírio.

O aprendiz leal do Cristo não deve 
marchar no mundo ao sabor de caprichos 
satisfeitos e, sim, na pauta da temperança e 
da compreensão.

O inverno é imprescindível e útil, como 
período de prova benéfica e renovação 
necessária. Procura, todavia, o encontro de 
tua experiência com Jesus, antes dele.

(Francisco Cândido Xavier da Obra Vinha 
de Luz.)

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

MENSAGENS DE EMMANUEL

INVERNO 

riundas de esferas abissais do seu dia a dia com muita vigilância de 
Universo, energias cósmicas atitudes e pensamentos e não se preocupem Ointradimensionais e extradimen- com o amanhã, vivam um dia de cada vez, 

sionais trarão a chegada da nova era, que sempre com os propósitos positivos 
regida pela energia solar criará coriscos e norteando os seus passos. Lembro ainda 
raios multi-fracionados  e coloridos, que a inércia, a falta de objetivos e a 
trazendo a todos do planeta uma nova preguiça serão campos ativos à mentes 
consciência abrangendo especificamente a sombrias a os influenciar, arrebanhando um 
mente, o ego e sentimentos que serão o grande número de novos seguidores. 
termômetro qualif icador aos que Através da hipnose mental fará dos 
permanecerão no planeta por seu esforço, discípulos integrantes de células negativas 
dedicação e aprimoramento espiritual, manipuladas por eles, visando seu intento 
erradicando do seu íntimo todos os maior que é o de permanecer neste planeta. 
resquícios de vaidade, poder prepotência e Mas por determinação suprema da Luz, 
soberbia. sucumbirão às espadas reluzentes e deixar 

As alterações sutis e localizadas já por vez de habitar este planeta. Que o novo 
sinalizam o que está por vir, entretanto, em sol central, nascendo ao sudoeste agora, dê 
breve a freqüência aumentará e o pânico se um novo colorido no amanhecer dos dias, 
instalará naqueles que relutam e superando os entraves e criando novas 
permanecem ligados aos vínculos possibilidades para o futuro. Não se 
materiais, não conseguindo assimilar a esqueçam de alimentar com mais confiança 
transformação; perecerão perdendo a e freqüência seu animal interior e sentirão o 
grande oportunidade de elevação. Os seu despertar somando aos novos ideais
portais dimensionais serão acionados  
automaticamente, migrando espíritos para Cacique Águia Dourada 
esferas 1/8 abaixo do planeta e se elevará do Amanhecer
3/8 acima, de acordo com a situação 
vibracional de cada um. Portais  
intraterrenos também serão acionados, e 
uma nova realidade e espécie irá incorporar 
ao planeta já modificado. Procurem viver o 

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari:
 mcorbari@ig.com.br
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alando das obras magistrais de André revelou um caso verídico 
Luiz, particularizamos seu belo livro da História e o pintor FLIBERTAÇÃO, lembrando os existiu.

fenômenos de Licantropia, que é um De uma feita, pintou o retrato de uma 
problema de sintonia. Onde colocamos o Imperatriz e a fez menos bela do que era e 
pensamento, aí se nos desenvolverá a até com sinais grosseiros no semblante.
própria vida. O nosso tesouro está onde está Com a sua dama de companhia, 
o  n o s s o  c o r a ç ã o .  R e c o r d a m o s  fisicamente feia, pintou-a diferente, bela. 
Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se Chamado a explicar-se, justificou-se 
refere a Bíblia, que, nos últimos sete anos dizendo:
de existência, viveu sentindo-se animal. - Vejo-as assim, espiritualmente. Uma a 
Andava de quatro e comia ervas rasteiras ou meu ver, é feia e má, a outra, bela e caridosa. 
roía ossos como um cão. E dizia uma verdade. O Chico deu uma de 

E Chico,  ci tando André Luiz,  suas gostosas gargalhadas e mudamos de 
es tendendo-se  em cons iderações  assunto, receiosos de que o vidente de 
interessantes, citou-nos casos outros de Pedro Leopoldo observasse, escondido em 
Licantropia, inextrincáveis, ainda, para a nós, algum animal ferocíssimo...
investigação dos médicos encarnados, 
conforme ponderou o esclarecido autor de 
NOSSO LAR, dizendo-nos:

- Andando, às vezes, por aqui e por ali, (Livro: Lindos Casos de 
encontro-me com vários irmãos e neles, Chico Xavier)
observando bem, descubro em cada qual 
duas fisionomias, uma que tem e outra que 
molda com seus pensamentos e,  
sentimentos... Por isto, vez por outra, vejo 
moças, com fisionomias angelicais, e, nos 
elementos plásticos de seus perispíritos, 
cobr inhas ,  a ranhas ,  ga tos ,  e t c . ,  
simbolizando-lhes as tendências... E 
também observo em fisionomias fechadas, 
carrancudas, feias, pássaros, libélulas, 
carneiros, pombas mansas... Isso acontece 
comigo mesmo, pois descubro muitos 
animais em mim próprio...

Como colaboração ao belo assunto, 
l e m b r a m o s - l h e  u m  l u m e  a  q u e  
assistíramos, há tempos:

- O PINTOR DE ALMAS. O filme 

Ramiro Gama

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -
LEMBRANDO OS FENÔMENOS DE LICANTROPIA

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

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

Fique por dentro da moda. Visite a

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

e a cólera está alcançando você, Sreserve algum canto do cérebro em 
que você consiga pensar.

Qualquer raciocínio rápido lhe trará 
s e r e n i d a d e  p a r a  r e c o n h e c e r  a  
inconveniência da irritação.

Se você pode refletir, perceberá, de 
pronto, que, ante a pessoa capaz de 
desequilibrar-lhe os sentimentos, a 
possibilidade de auxiliar, com mais 
segurança, está de seu lado.

Se alguém lhe trouxe prejuízos, esse 
alguém começou por lesar a si mesmo.

Se você sofre agressão, o ofensor 
realmente não sabe que débitos contraiu 
com isso, sem que haja necessidade de se 
lhe agravar a situação.

Azedume é ambiente para perturbação 
e enfermidade.

Raiva, em muitos casos, é ponto de 
apoio a processos obsessivos.

Intemperança mental é um espetáculo 
de fraqueza.

A raiva diminuirá ou extinguirá os seus 
créditos de confiança.

Em qualquer ocorrência desagradável, 
pense e acalme-se porque a cólera não 
auxilia a ninguém.

                   André Luiz

(De “Busca e acharás”, de Francisco 
Cândido Xavier, pelos Espíritos 
Emmanuel e André Luiz)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste.

leudimilatempeste@ 
hotmail.com

PENSE E NOTE

73 anos do C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
a Segunda (11/06) o Centro Espírita Exemplificando o que a doutrina dos ganhou foi os espectadores que mais uma 
‘‘Fé, Amor e Justiça’’ teve a honra de espíritos faz por aqueles que se tornam vez saíram mais conscientes dos N

receber o querido amigo Aylton Paiva, que adeptos. caminhos a percorrer.
dissertou sobre a felicidade de ser espírita. O aniversário foi da casa, mas quem Obrigado a todos!

CONVITE
PALESTRA EM 

COMEMORAÇÃO
AOS 70 ANOS DO 

C.E. ‘‘AMOR E 
CARIDADE’’ 

DE GETULINA.

DIA 20/07 ÀS 20:00h
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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

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

*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) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

NOSSO CINEMA
DIA 15/07 - 19:30h

‘‘REVELAÇÃO’’

Uma palestra bem elaborada pelo amigo Akira. 
Participativa - Feliz - Conhecendo Novos e 
Recordando Historias e Reconquistando  
Velhos[as]  Amigos[as].

Parabéns a Todos[as].

              Colaboração: Antonio Santos

PALESTRA - CASA ESPIRITA DE GUAIMBE

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

Quatro Mãos

 O COBERTOR DE 
JORNAL

I
Um certo dia, sentando em minha 

varanda,
Parado e pensando como a vida anda,

Me bate a porta um cidadão,
Foi logo me dizendo, bom dia meu 

irmão!
Me perdoe a minha ousadia,
É que inventei um trabalho,

Que acho que ninguém sabia,
Mas com ele ajudo muita gente, todo 

dia,
Me inquietei com aquelas conversas,

Mas quero ouvi quem sabe me interessa,
E ele outra vez foi dizendo,

Não se apoquente não é nenhum mal,
Ajudo os andarilhos que de arrepios em 

arrepios
Vivem nas ruas, madrugadas afora,

Sem lar e morrendo frios,
Portanto se tiver jornais, me dê todos 

agora!

II
Não duvidei daquele homem franzino,

Pois acreditei no que ele estava me 
pedindo,

Fui até um baú dentro do quartinho,
No fundo do quintal, entreguei-lhe todo 

aquele jornal,
E ele foi de mim despedindo, muito feliz 

e sorrindo,
Após alguns meses eu passava numa 

avenida,
Pois era o meu caminho de ida e vinda,

E logo me deparei na calçada,
Com uma das criaturas ali deitada,

Num colchão inteirinho feito de jornal,
E o cobertor também era igual,
À aquela criatura eu perguntei,

Quem fez aquele trabalho e lhe vendeu,
O Andarilho foi me dizendo,

Foi um homem, de bom coração que me 
deu,

Quis saber onde morava aquele irmão,
Ele derramou algumas lágrimas,

E concluiu, creio estar morando nos 
céus,

Pois  após essas dádivas,
Alguns dias depois, ele morreu!

            
                          José Bastos

POESIA

‘‘A gente pode morar numa casa 
mais ou menos, numa rua mais ou 
menos, numa cidade mais ou menos, e 
até ter um governo mais ou menos. 

A gente pode dormir numa cama 
mais ou menos, comer um feijão mais 
ou menos, ter um transporte mais ou 
menos, e até ser obrigado a acreditar 
mais ou menos no futuro. 

A gente pode olhar em volta e sentir 
que tudo está mais ou menos... 

TUDO BEM!

O que a gente não pode mesmo, 
nunca, de jeito nenhum... 

é amar mais ou menos, sonhar mais 
ou menos, ser amigo mais ou menos, 
namorar mais ou menos, ter fé mais ou 
menos, e acreditar mais ou menos. 

Senão a gente corre o risco de se 
tornar uma pessoa mais ou menos’’.

Chico Xavier



de tudo aquilo que não permita o nosso públicos, mesmo que seja para plantar em s sandálias do discípulo fizeram 
aprendizado. Buscar retirar o pó dos sua casa, em seu jardim. Preserve o que é um barulho especial nos degraus A preconceitos e as teias das opiniões que de todos.da escada de pedra, que levavam 
impedem que a luz do conhecimento nos Enfim, dê o bom exemplo em tudo. Ao aos porões do velho convento.
atinja. Só então poderemos enxergar as seu lado, sempre haverá uma criança, um Era naquele local que vivia um 
coisas com nitidez. jovem, um adulto, alguém, enfim, que se homem muito sábio. O jovem empurrou a 

Fez uma reverência e saiu do achará no direito de fazer o que você faz, pesada porta de madeira, entrou e 
aposento, a fim de comunicar aos seus principalmente se você for alguém que demorou um pouco para acostumar os 
amigos o que aprendera. ele respeita, como o pai, a mãe, o olhos com a pouca luminosidade.

O velho monge, de rosto enrugado e professor, o melhor amigo, o político Finalmente, ele localizou o ancião 
ainda encoberto pelo largo capuz, sentiu conhecido na cidade.sen tado  a t rás  de  uma  enorme  
os raios quentes do sol a invadir o quarto E lembre-se: mais importante do que escrivaninha, tendo um capuz a lhe cobrir 
c o m  u m a  c l a r i d a d e  a  q u e  s e  aquilo que alguém mostra é o que o outro parte do rosto. De forma estranha, apesar 
desacostumara. Viu o discípulo se enxerga.do escuro, ele fazia anotações num 
afastando, sorriu levemente e falou:  grande livro, tão velho quanto ele.

- Mais importante do que aquilo que (Redação do Momento Espírita, com O discípulo se aproximou com 
alguém mostra é o que o outro enxerga. base no artigo A lição, darespeito e perguntou, ansioso pela 
Afinal, eu só queria que ele colocasse o revista Presença Espírita, resposta:
pano no lugar de onde caiu. ano XXVI, nº 20.)- Mestre, qual o sentido da vida?

*   *   *O idoso monge permaneceu em 
Pense em como aquilo que você faz silêncio. Apenas apontou um pedaço de 

todos os dias está influenciando os pano, um trapo grosseiro no chão junto à 
outros. Por isso, aja sempre no bem. Faça parede. Depois apontou seu indicador 
as coisas corretas, começando pelas magro para o alto, para o vidro da janela, 
pequenas como, por exemplo, manter cheio de poeira e teias de aranha.
limpa a cidade.Mais do que depressa, o discípulo 

Seja você aquele que não joga papel pegou o pano, subiu em algumas 
no chão. Coloque-o no bolso, na bolsa, prateleiras de uma pesada estante forrada 
num lugarzinho do carro. Quando passar de livros. Conseguiu alcançar a vidraça, 
por uma lixeira, deposite-o ali.começou a esfregá-la com força, 

Seja você aquele que respeita os sinais retirando a sujeira que impedia a 
de trânsito. Não estacione seu carro sobre transparência.
a calçada nem em fila dupla.O sol inundou o aposento e iluminou 

Respeite as filas do ônibus, do banco, com sua luz estranhos objetos, 
do supermercado, em qualquer lugar.instrumentos raros, dezenas de papiros e 

Espere a sua vez sem reclamar nem pergaminhos com misteriosas anotações.
xingar. Preserve a paz.Cheio de alegria, o jovem declarou:

Não arranque flores dos jardins - Entendi, mestre. Devemos nos livrar 

Colaboração: Luciana 

Beatriz Arioli Trombini
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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 09/07 - Reinaldo Trombini Junior

 Edgar Feres Filho

Leudimila Rodrigues Tempeste

Reinaldo Trombini Junior

DIA 16/07 -

DIA 23/07 - 

DIA 30/07 - 

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

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

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA
RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 

FONE (14) 3552 1107

AGENDA - Para se informar dos eventos de nossa região
ACESSE: http://uselins.wordpress.com/eventos/convite/

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

O EXEMPLO FALA MAIS ALTO

CONVITE
ESPECIAL DE 

INAUGURAÇÃO
Harmonização e Apresentação Musical

Tenor Rafael Zago e Grupo Vitta
Palestra

Agnaldo Paviani
Tema: Viver com Sabedoria

DIA 11/07 ÀS 19:00h

Centro Espírita Aprendizes do Evangelho
Rua Dom Pedro I, n.º 942 - Jd Imperial

Contato: (14) 9632 9794 / 9744 0247
Sabino/SP 
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