
stas duas perguntas contidas no infelizmente transforma-se em um pária da 
Livro dos Espíritos vem afirmar de sociedade, estes pais não devem acreditar que Emaneira contundente quais as erraram, afinal existem ainda espíritos 

consequências com a abolição das uniões irredutíveis das lides do bem e só o tempo irá 
conjugais, vejamos: transformá-los.
695. Será contrário à lei da Natureza o Entretanto os ensinamentos que 
casamento, isto é, a união permanente de receberam durante o contato com os pais não 
dois seres? foram de todo perdidos e um dia serão de 
“É um progresso na marcha da grande auxílio na regeneração dessas almas 
Humanidade.” até então desorientadas.
696. Que efeito teria sobre a sociedade Friso este tema pois sou eternamente grato 
humana a abolição do casamento? aos meus pais pela educação recebida e 
“Seria uma regressão à vida dos animais.” gostaria de através desta coluna parabenizar o 

Podemos então realçar que o casamento é Sr. Reinaldo Trombini não apenas pelo seu 
a base principal de toda família, não digo o dia que se comemora no segundo Domingo de 
casamento religioso, mas a união estável de agosto, mas também pelo seu aniversário 
duas pessoas, que consequentemente comemorado neste mês.
gerarão filhos e esses filhos darão Outra aniversariante de agosto é minha 
prosseguimento a essa linhagem. amada esposa que pela segunda vez vai nos 

Importante salientar que os espíritos que presentear com mais um membro para nossa 
irão reencarnar neste cadinho regenerador já maravilhosa família.
podem não ser e muitas vezes não são Por isso pedimos ao Pai Celestial que nos 
‘‘anjos’’, por isso os país são totalmente prepare para receber esse espírito que 
responsáveis pela sua educação, instruindo reencarnara em nosso lar, para que como pais 
e guiando-os neste orbe através de lições possamos repassar a ele os ensinamentos do 
que ficarão pré-escritas em seus perispíritos nosso Mestre querido e que um dia esse nosso 
e principalmente nos exemplos que os irmão possa ser um homem ou uma mulher de 
mesmos demonstrarem durante os dias de bem.
convivência.

A doutrina também vem salientar que os Desejo-lhes um ótimo 
pais que cumpriram com o dever de educar, mês.
esforçando-se por lapidar o espírito que 
reencarna em seu lar e mesmo assim este 
não consegue assimilar as lições e 

Inibmort
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FAMÍLIA
em nos referirmos, porém, 
aos problemas da política Stransitória do mundo, 

lembremos, ainda, que a lição do Cristo 
ficou para sempre na Terra, como o tesouro 
de todos os infortunados e de todos os 
desvalidos.

Sua palavra construiu a fé nas almas 
humanas, fazendo-lhes entrever os seus 
gloriosos destinos. Haja necessidade e 
tornaremos a ver a crença e a esperança 
reunindo-se em novas catacumbas 
romanas, para reerguerem o sentido cristão 
da civilização da Humanidade.

É, muitas vezes, nos corações humildes 
e aflitos que vamos encontrar a divina 
palavra cantando o hino maravilhoso dos 
bem-aventurados.

E, para fechar este capítulo, lembrando 
a influência do Divino Mestre em todos os 
corações sofredores da Terra, recordemos o 
episódio do monge de Manilha, que, 
acusado de tramar a liberdade de sua pátria 
contra o jugo dos espanhóis, é condenado à 
morte e conduzido ao cadafalso.

No instante do suplício, soluça 
desesperadamente o mísero condenado - 
"Como, pois, será possível que eu morra 
assim inocente?

Onde está a justiça? Que fiz eu para 
merecer tão horrendo suplício?"

Mas um companheiro corre ao seu 
encontro e murmura-lhe aos ouvidos: - 
"Jesus também era inocente!..."

Passa, então, pelos olhos da vítima, um 
clarão de misteriosa beleza.

Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe 
volta ao semblante macerado, e, quando o 
carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o 
parafuso sinistro, ei-lo que responde 
resignado: - "Meu filho, não só te perdôo 
como ainda te peço cumpras o teu dever.

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

"

(Obra: A Caminho da Luz, 
pisc. Chico Xavier)

MENSAGENS DE EMMANUEL

o dia 20 de julho o Centro Espírita nossos corações. O confrade também nos deixou 
‘‘Amor e Caridade’’ realizou uma sublimes mensagens, como a que se lê ao lado.Nnoite especial para celebrar o seu O presidente Romualdo exibiu a Ata da 

septuagésimo aniversário. primeira reunião em sinal de consideração aos 
Com a casa vibrando de felicidade, fundadores da casa.

inundou-se de harmonia os que ali estiveram Foi mesmo uma noite de festa, alegria e 
presentes para ouvir as palavras reconfortantes aprendizado.
do amigo Wilson Ferreira Martins que veio da Fica registrado aqui o agradecimento a todos 
vizinha Marília para nos elucidar e aquecer que estiveram presentes.

70 anos do ‘‘Amor e Caridade’’

O EXEMPLO DO CRISTO 

AFIRMAÇÕES 
REALIZADORAS

A presença de Jesus em nossos 
pensamentos é est imulante 
constante para lidar com as nossas 
frustrações e aceitar nossos limites.

Jesus é  bastante sábio e 
bastante forte para nos sustentar. 
Com a luz de seu amor, Jesus  
e l i m i n a  n o s s o s  t e m o r e s ,  
apreensões e ansiedades.

              Wilson Ferreira Martins



as noites de segunda e sexta-feira, Leopoldo. Todo mês, ele 
ele colocava o Evangelho segundo o escrevia artigos para o jornal NEspiritismo, de Allan Kardec, local e fazia o favor de enviar 

embaixo do braço e ia para o Centro Luiz suas opiniões pelo correio ao autor do Parnaso 
Gonzaga. Seguia à risca uma instrução ditada de Além Túmulo. Em nome de Jesus Cristo, os 
por Emmanuel: fidelidade irrestrita a Jesus textos excomungavam o espiritismo, reduziam 
Cristo e a Kardec, o codificador da doutrina a pó a reencarnação e à piada o porta-voz dos 
espírita. O guia do outro mundo levava tão a mortos no Brasil. "Francisco Cândido Xavier 
sério este mandamento que um dia chegou a deve ter a pele de um rinoceronte para suportar 
determinar a Chico: tantos espíritos", escreveu num dos seus 

- Se alguma vez eu lhe der um conselho que manifestos.
não esteja de acordo com Jesus e Kardec, 
fique do lado deles e procure me esquecer. Chico ficou engasgado e precisou da ajuda 

Chico demorava na cartilha espírita, de Emmanuel para engolir o comentário.
praticava as lições de caridade, promovia Se você não tem a pele de rinoceronte, 
sessões de desobsessão às quartas-feiras, mas precisa ter, porque, se cultivar uma pele muito 
o centro ficava cada dia mais vazio. Seus frágil, cairá sempre alfinetada.
amigos, José Hermínio Perácio e a mulher O padre Júlio Maria espetou Chico Xavier 
Carmem, se mudaram para Belo Horizonte, durante treze anos. Só parou quando morreu. E, 
seu irmão José Xavier teve que trabalhar à nesse dia, Chico ouviu um vozeirão de seu 
noite numa oficina de arreios para pagar uma guia:
dívida. De repente, o medium se viu sozinho Vamos orar pelo nosso irmão Júlio Maria. 
no barracão. Quando pensou em sair de Com ele sempre tivemos um cooperador 
fininho, ouviu a voz de Emmanuel. maravilhoso.

- Você não pode se afastar. Dava-nos coragem na luta e concitava-nos a 
- Como? Não temos freqüentadores. trabalhar.
- E nós? Nós também precisamos ouvir o A cada ataque dos céticos, Chico escutava 

Evangelho. Além disso, temos aqui vários Emmanuel bater sempre na mesma tecla:
"desencarnados’’ que precisam de ajuda. - Não te aflijas com os que te atacam. O 
Abra a reunião na hora marcada e não encerre martelo que atormenta o prego com pancadas o 
a sessão antes de duas horas de trabalho. faz mais seguro e mais firme.

Chico seguiu as instruções. Às oito horas O conselheiro invisível esquecia que 
iniciava a reza de abertura da sessão. Em martelos também entortam pregos.
seguida, abria o Evangelho Segundo o Chico sentia os golpes e andava pela cidade 
Espiritismo ao acaso e comentava o capítulo arqueado, sob o peso da desconfiança alheia.
em voz alta. Nessa época, começou a ver Algum tempo depois, o rapaz colocou no 
mortos e ouvir vozes com maior freqüência e papel um alerta sobre os riscos da vaidade e da 
nitidez. Os seres invisíveis ocupavam os ambição.
bancos vazios. Desta vez, quem assinava o texto era Maria 

Do lado de fora, vizinhos e parentes João de Deus, sua mãe. Chico decorou cada 
acompanhavam aquele espetáculo absurdo: o palavra.
rapaz falava sozinho, gesticulava, rezava, Muitas delas eram golpes secos contra sua 
duas horas seguidas. Uma das irmãs, uma auto-estima. Para começo de conversa, ele não 
noite, se pendurou na janela para ouvir o deveria encarar a mediunidade como uma 
monólogo: dádiva, porque, imperfeito que era, não 

- Tenhamos fé em Jesus, minha irmã. merecia favores de Deus.
- .... Uma metáfora barroca marcou sua história:
- Com paciência alcançaremos a paz. "Seja tua mediunidade uma harpa 
- ... melodiosa; porém, no dia em que receberes os 
- Sem calma, tudo piora. favores do mundo como se estivesses 
- ... vendendo, os seus acordes, ela se enferrujará 
A espectadora interrompeu a cena insólita: para sempre".
- Com quem está conversando? Chico ficou atento às lições e passou a 
- Com a dona Chiquinha de Paula. exercitar tanto o bom humor com a humildade 
- Ela já morreu, Chico. ao longo de toda sua vida.
- Você é que pensa. Ela está bem viva.

(Extraídos do livro As Vidas 
A família ainda pensava em levar o rapaz a de Chico Xavier, SOUTO 

um bom hospício. Maior Marcel)
O padre Júlio Maria, da cidade mineira de 

Manhumirim, estava disposto a providenciar 
uma camisa-de- força para o espírita de Pedro 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -
A PELE DO RINOCERONTE

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

               Cap. XVIII -Item 7 - ESE

ofres pedindo alívio e inebrias-te 
na oração, como quem sobe ao Céu Spela escada sublime da bênção...

Rogas a presença do Cristo.
Todavia, não encontras o Mestre, diante 

de quem te prostrarias de rastros.
Sabes porém, que nas Alturas os Braços 

Eternos te sustentam a vida e, enquanto te 
enterneces na melodia da confiança, 
sentes que tua alma se coroa de luz, ao 
fulgor das estrelas.

Suplicas, em prece, a própria felicidade 
e a felicidade dos que mais amas, obtendo 
consolo e refazendo energias...

Contudo, quando voltares da divina 
excursão que fazes em pensamento, desce 
teus olhos no vale dos que padecem.

Surpreenderás aqueles para quem leve 
migalha de teu conforto expressará 
sempre, de algum modo, a aquisição da 
perfeita alegria.

Os mutilados em pranto oculto, os 
enfermos deixados aos pesadelos da 
noite, os infelizes em desespero e os 
pequeninos que se amontoam ante o lar de 
ninguém...

Descobrindo-os, decerto não lhes 
alongarás apenas o olhar dorido, mas 
também as próprias mãos, aprendendo a 
redentora ciência de auxiliar.

Compreenderás então que podes 
igualmente distribuir na Terra o tesouro 
de amor que imploras do Céu, e quem 
sabe?

Talvez hoje mesmo, penetrando o 
quarto sem lume de algum doente que o 
mundo esqueceu no catre da angústia, 
encontrarás o Senhor, velando-lhe as 
horas, a dizer-te com ternura inefável:

- Para que me chamaste?
Eu estou aqui. 

Meimei

(Do livro O Espírito da Verdade. 
Psicografia de Waldo Vieira.)

QUANDO VOLTARES

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

Quatro Mãos
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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 19/08 - 19:30h

‘‘DE CORAÇÃO
PARTIDO’’

 luz se faz abrindo portais criados mais necessitado.
pela grandeza da união de A quantidade da semeadura será sempre Apensamentos e desejos altruístas relevante quando a minoria das sementes 

que enobrecem a alma, criando condições germinadas forem a grandeza da sua 
reais para o verdadeiro trabalho caritativo realização, e a qualidade será o teu mérito 
assistencial, dando a todos a percepção de espelhado por suas realizações.
sentimentos adormecidos, que ora surgem Persevere, não desista nunca dos sonhos 
para uma nova etapa para as suas vidas. e objetivos, com certeza todos eles fazem 

parte do seu crescimento evolutivo.A renovação individual somente será 
 feita na medida em que desabrocha do 
      Dr. Hans Vansbergíntimo, fluindo para os seus semelhantes, 

dando um novo parâmetro para as novas 
etapas a serem cumpridas.

O despertar enobrece sempre quando 
sem máscaras realizamos os melhor de nós 
pelo irmão mais próximo que sempre é o 

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari:
 mcorbari@ig.com.br

O DESPERTAR

HOMENAGEM AO 
DIA DOS PAIS

Óh...Paizão.
  

I
 Ainda me lembro quando menino,

Quando o senhor me segurava,
Com suas grandes mãos,
E sentava em seu colo,

E nós andávamos ,
Sobre o lombo de um alazão!

 

II
 O senhor me mostrava os rios e as matas,
Que naquele tempo, muito ainda existia!

Pois não era como hoje em dia,
Que quase tudo está em faltas!

 

III
O senhor me mostrava as aves,
E me ensinava os nomes delas,

E por incrível que pareça,
De vez em quando,

Algumas vinham cantar,
Bem perto da minha janela!

 

IV
O senhor me mostrava muitas coisas,

Enquanto trotava o cavalo,
Me mostrava as pastagens e montanhas,

Me mostrava os horizontes,
Onde os céus pareciam estar  tão pertos,

E  eu pedia que me levasse até lá,
Mas isso nunca acontecia,

Pois quando chegava nas alturas,
Os céus havia mudado, pra outro lugar!

 

 V
Lembro muito bem!

Que em um momento, eu lhe perguntei,
Pai quem fez tudo isso, que eu ainda não sei,

O senhor me disse, que era um Outro Pai!
E ai eu lhe disse: Porque conosco Ele não 

veio!
 

 VI
  Aonde está outro Pai, que eu quero 

conhecer,
Quero saber da boca Dele,

Se para sempre Ele vai me deixar,
Com o senhor viver!

 
                          José Bastos

POESIA

o mês de agosto comemora-se, com aplicadas entre pais e filhos, com a finalidade 
muita alegria, o dia dos pais. de atingirem o progresso espiritual no campo N

da fraternidade, da reconciliação, da Nesse dia, recebemos presentes, carinhos e 
harmonia e dos resgates.demonstrações de afeto de nossos filhos e 

Os beijos e abraços trocados deverão repassamos estas mesmas atenções aos nossos 
ensejar o perdão da intolerância, da rebeldia, progenitores.
da ingratidão, das marcas deixadas pelas Ontem, recebemos os melhores cuidados de 
enérgicas atitudes tomadas, acertadas ou não, nossos pais. Hoje, dedicamos nossa atenção 
em horas de difíceis decisões.aos nossos filhos e também aos nossos 

Considerando os diversos níveis evolutivos queridos pais.
das almas que habitam o planeta terra, Amanhã, precisaremos contar com o 
devemos atentar também para a ponderação e devotamento maior, e cuidados de nossos 
flexibilidade de nossas atitudes, porque em filhos.
certas ocasiões temos muito a aprender com É uma roda-viva de compromissos e 
os nossos filhos, que de certa forma devem-dedicação que temos para com a família, a fim 
nos obediência.de que possa existir o congraçamento, 

O amor exteriorizado através das ações em alicerçado em uma convivência amorosa. É a 
beneficio de alguém é o melhor presente que necessidade de evolução que nos leva a passar 
podemos oferecer.por este caminho bendito de doação 

recíproca.
Nelson NascimentoComo pais, retemos a autoridade e a 
(nelson.nascimento1@yahoo.com.br) responsabilidade do orientador, e como 
Lins-SPfilhos, sujeitamo-nos à obediência e à 

disciplina. Nessa troca de papéis, com certeza 
estamos acertando nossas contas, ou seja: 
equilibrando nossos débitos e créditos de 
encarnações passadas e suportando nossas 
atuais provações.

Devemos nos esforçar para cumprirmos 
bem nossas obrigações junto à família, e 
assim conseguirmos galgar mais um degrau 
na íngreme escada evolutiva da vida.

O presente que recebemos, e o que damos, 
deverá simbolizar esse dia com lembranças do 
mútuo compromisso de dedicação, de amor e 
proteção, obedecendo às leis naturais da vida, 

‘‘AOS PAIS... QUE TAMBÉM SÃO FILHOS”

http://d
abunjr.w

ordpress.com/

o-farol/

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)‘‘O
 FAROL’’



ocê já parou para analisar o convívio social, nas comunidades onde Tudo existe para que possamos crescer. 
quanto são interessantes os vemos muitos bebês. Tudo funciona, no Universo, buscando a 
bebês? Os adultos se relacionam melhor, harmonia.V

conversando entre si  sobre suas É fascinante perceber como o Criador 
experiências. Passam dicas, dividem Redação do Momento Espírita, com nos faz voltar ao palco terrestre para uma 
preocupações, mas sempre entre sorrisos reprodução de parágrafos nova encarnação.
simpáticos e elogios aos pequenos petizes. do item 385, de O livro dos O Espírito velho é revestido por uma 

A família tem motivos a mais para se Espíritos, de Allan Kardecembalagem nova, delicada, simpática, 
reunir, por vezes esquecendo pequenas que derrete corações e arranca sorrisos em 
querelas, implicâncias e atritos mais sérios, todos os lugares aonde vai.
pois o assunto principal passa a ser o O s  b e b ê s  p r o p o r c i o n a m ,  
nenezinho.primeiramente aos pais, uma experiência 

Resumidamente: é uma fase muito sem igual.
importante para a vida de todos. Tanto para Esse contato com um ser frágil, que 
os progenitores, familiares, como para o inspira cuidados e atenção constante, 
Espírito que volta à Terra.desenvolve na alma paterna e materna 

*   *   *alguns sentidos, uma espécie de 
Se você é pai ou mãe, aproveite bem cada sensibilidade nova, que antes não 

instante. Curta a fase, mergulhe nesse possuíam.
mundo novo de cabeça e sem medo.Tentar entender um ser que não fala, 

Evitemos ter que dizer, algum dia, a triste que não gesticula e que se expressa de 
e preocupante sentença: Meus filhos maneiras nada convencionais, é um 
cresceram e nem percebi!grande desafio.

As crianças são os seres que Deus manda Exige que se desenvolva a habilidade 
a novas existências. Para que não lhe da empatia. Exige que se coloque no lugar 
possam imputar excessiva severidade, dá-do outro, que se esqueça um pouco das 
lhes Ele todos os aspectos da inocência.suas próprias necessidades, e pense nas do 

Não foi, todavia, por elas somente que bebê em primeiro lugar.
Deus lhes deu esse aspecto de inocência; foi Isso por si só já opera milagres em 
também e sobretudo por seus pais, de cujo muitas famílias, pois é uma mudança de 
amor necessita a fraqueza que as vida significativa.
caracteriza.E os pais que não se deixam levar por 

Esse amor se enfraqueceria grandemente essas mudanças saudáveis, que não se 
à vista de um caráter áspero e intratável, ao entregam de corpo e alma a essa 
passo que, julgando seus filhos bons e experiência, acabam perdendo uma das 
dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e mais maravilhosas oportunidades da 
os cercam dos mais minuciosos cuidados.existência.

Esta é mais uma faceta da sabedoria O milagre dos bebês é o convite de 
Divina, que nos mostra que os mecanismos enxergar a vida de outra forma.
da natureza são inteligentes e bons.Percebem-se mudanças até no 

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 06/08 - 

 

Reinaldo Trombini Junior

Edgar Feres Filho

Reinaldo Trombini Junior

DIA 13/08 -

DIA 20/08 - A Definir

DIA 27/08 - 

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

ão obstante pequena e leve, a 
língua é, indubitavelmente, Num dos fatores determinan-

tes no destino das criaturas.

Ponderada - favorece o juízo.

Leviana - descortina a imprudência.

Alegre - espalha otimismo.

Triste - semeia desânimo.

Generosa - abre caminho à elevação.

Maledicente - cava despenhadeiros.

Gentil - provoca reconhecimento.

Atrevida - traz a perturbação.

Serena - produz calma.

Fervorosa - impõe a confiança.
Descrente - invoca a frieza.

                        André Luiz.

(Xavier, Francisco Cândido. Da 
o b r a :  P re c e s  e  M e n s a g e n s  
Espirituais.)

A LÍNGUA
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