
uem tem criança pequena deve estar que os ditos mortos podem se arrepender do 
acostumado com isso, você leva um mal que causou ao próximo e que dificilmente Qfilme novo pra ele e o pequeno resiste ficará bem enquanto não corrigir os erros. O 
em vê-lo, afinal há duas semanas está mal acarretado pela vingança também faz 

assistindo a um outro filme duas, três, quatro parte da história, provando que devemos nos 
vezes por dia. Até que você o convence a livrar de toda mágoa existente, pois o 
assistir e ele muito relutante o vê e então ele vingador é o mais prejudicado pelo 
irá assisti-lo três, quatro vezes por dia. sentimento pequeno.

Afirmo isso, porque tenho um de cinco Como faço sempre, aconselho aos pais e 
anos em casa e já é de praxe ficar a semana responsáveis assistirem primeiro a qualquer 
inteira assistindo o mesmo filme, decora até filme que se ofereça aos pequenos, no mínimo 
as falas... Mas o ponto crucial é que estes dias que se assista junto ou busque informação 
trouxe um filme novo pra ele intitulado Para com pessoas confiáveis que já assistiram, mas 
Norman, ele como sempre não queria assistir ressalvo que apesar do clima assustador e 
até que o viu um dia e agora não para mais. fúnebre, ParaNorman seria bem vindo a aula 

Escrito e dirigido por Chris Butler, que de evangelização, aonde no final poderia o 
também esteve presente nos filmes Coraline e instrutor tratar com as crianças o tema central: 
a Noiva Cadáver que tratam do mesmo Que existe vida após a morte.
assunto: o sobrenatural. ***

Norman é um garoto que conversa com a Gostaria de pedir um favor aos 
avó falecida e todo tipo de desencarnado que companheiros que residem em Promissão e 
surge em seu caminho, de animais a espíritos Cafelândia. Não estou mais conseguindo 
diversos. enviar o jornal para estas cidades. A amiga de 

O filme seria quase perfeito se não pecasse Promissão que levava o jornal não trabalha 
pela ideologia “hollywoodiana” dos mortos mais em Lins e o confrade de Cafelândia 
vivos, os conhecidos zumbis, cadáveres que também não pode mais ajudar. Os jornais são 
levantam de seus túmulos para assombrarem distribuídos nos 4 centros de Promissão e 
os seres vivos. agora apenas no Centro Espírita C.E. ‘‘Amor 

O ponto forte do filme é como o garoto lida e Caridade’’ de Cafelândia.
com sua mediunidade, não se assusta com as Se alguém se prontificar ou souber de 
infinitas visões que tem dos espíritos, até alguma pessoa que possa fazer o translado de 
interage com eles com muita naturalidade e Lins para estas cidades, por favor entre em 
até simpatia. contato conosco, pode ser através do email: 

Outro ponto crucial é o tratamento inibmort@gmail.com, que agradeceremos 
recebido pelos outros personagens, o imensamente.
protagonista é tratado como aberração por 
insistir que conversa com os mortos e mesmo Um ótimo mês!
dentro de sua casa a dúvida de sua 
normalidade é contestada.

O tema “erros cometidos no passado” é 
tratado com bastante critério, demonstrando 

Inibmort
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FILME PRA CRIANÇADA

BOA VONTADE E SIMPATIA
m homem adquiriu uma fazenda, e – a cerca fica como está. O senhor é um vingança.
dias depois encontrou-se com um homem honrado e digno. Faço mais questão A mansidão que nos ensina a ser afáveis, 
de seus novos vizinhos. de sua amizade do que de todos os alqueires gentis com todos, para que assim possamos U

de terra. colher bons frutos.O senhor comprou esta propriedade? – 
Assim, os dois vizinhos tornaram-se Aqueles que são simpáticos, aqueles que Perguntou-lhe o vizinho em tom quase 

amigos inseparáveis. são gentis, naturalmente são mais amáveis, agressivo.
*   *   * isto é, mais fáceis de serem amados.Comprei-a sim, meu amigo!

Que virtude magnífica é a boa vontade! Aqueles que procuram resolver as crises Pois sinto lhe dizer que vai ter sérios 
Quantos conflitos poderão ser evitados, através do diálogo equilibrado, da boa aborrecimentos. Com as terras, comprou 

se nosso coração aprender a ouvir, a vontade, facilmente escapam de criar para si também uma questão nos tribunais.
entender um pouco o outro. inimigos, e assim vivem mais felizes.Como assim? Não compreendo!

Que virtude magnífica é a simpatia! Essa Dessa forma, recebamos sempre com Vou explicar. Existe uma cerca, 
maneira alegre e respeitosa de receber as simpatia e boa vontade aqueles que se construída pelo proprietário anterior, fora 
pessoas, quando podemos exercitar a aproximam de nós.da linha divisória. Não concordo com a 
gentileza, quando podemos exercitar o posição dessa cerca. Desejo defender os 

Redação do Momento Espírita, com base no sorriso.meus direitos, e assim irei fazer!
cap. Boa vontade, do livro Lendas do céu e Tais virtudes estão dentro de uma maior, Peço-lhe que não faça semelhante coisa 
da Terra, de Malba Tahan, ed. Record e no a mansidão.– pediu o novo vizinho – acredito na sua 
cap.  XI ,  do  l ivro  O A mansidão que não permite que a ira palavra. Se a cerca não está no lugar devido, 
Evangelho segundo o encontre guarida em nossa alma.iremos e consertaremos tudo de comum 
Espir i t i smo de  Al lan A mansidão que não se enfada por acordo.
Kardecbagatelas, e nem toma como ofensa o que na O senhor está falando sério? – Exclamou 

realidade não é.o antigo morador.
A mansidão que nos prepara para o É claro que estou!

perdão, evitando qualquer pensamento de Pois se é assim – respondeu o reclamante 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

 maior superação do ser humano 
será a de conhecer-se no íntimo, 
despertar para conquistar virtudes A
que agreguem ao espírito, trazendo 

mudanças de comportamento, atitudes e 
pensamentos, principalmente, ao seu irmão 
procurando mudar a intransigência pela 
compreensão, a intolerância pelos desejos 
não atendidos, focando no momento a real 
situação, e buscando o entendimento 
através do remédio amargo para a cura 
definitiva, erradicando de vez a erva 
daninha que tanto impede ainda o progresso 
evolutivo.

Procure não julgar o irmão pelos erros 
praticados, sinta e identifique as virtudes já 
conquistadas, e verá o problema por outro 
ângulo.

Lembrem-se de que todas as situações 
vivenciadas serão para o vosso burilamento 
e aprendizado, para que desenvolvam 
sentimentos mais nobres e não vestindo a 
toga de julgador, mas agregando forças 
para auxiliar aquele que ainda não 
encontrou o seu caminho.

A solidariedade é o caminho a ser 
seguido por todos, exercitando-a por 
longos dias, agregará aos seus passos este 
sentimento, passando então, a ser um 
servidor na seara do Criador Maior.
 

CACIQUE ÁGUIA 
DOURADA DO 
AMANHECER

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

CONQUISTAS



avia restrições e comentários Os sãos não precisam de médico, mas informação, ignorando os 
desairosos sobre pessoas que sim os doentes. apelos do companheiro, 
Chico costumava visitar. A chance dos maus superarem suas que lhe implorava não o H

tendências está justamente em não serem fizesse.– Não devia ir!
discriminados pelos bons, dispostos estes a Enfatiza o autor:– É gente de má vida!
lhes oferecer referencial adequado com a E sem mais nem menos entrou casa a – Não fica bem!
força do exemplo. dentro, encontrando, num pequeno salão, Preocupado, o médium expôs o assunto a 

*** sua própria filha chorando ao pé de um Emmanuel:
Há a questão do julgamento, a ser levada cavalheiro desconhecido.– O senhor acha então que não devo 

em consideração. ***entrar lá?
No Sermão da Montanha, Jesus proclama Há círculos religiosos que revivem as – Pode, sim, Chico. Apenas desejo saber 

que tendemos a enxergar ciscos em olhos restrições dogmáticas do passado, como vai sair.
alheios e não observamos lascas de madeira enfatizando a necessidade de evitar a ***
em nossos olhos. “contaminação”.Há, nesse sugestivo, episódio alguns 

Traduzindo: identificamos nos outros o Carnaval – nem pensar!aspectos que merecem nossa atenção.
que existe amplamente em nós. Festas mundanas – tentação!O primeiro diz respeito ao velho 

Outro detalhe: se, não obstante a Bar – casa do demônio!problema do preconceito, atavismo 
advertência de Jesus, resolvemos Contato com os Espíritos – perdição!psicológico que trazemos desde os tempos 
“apreciar” o comportamento alheio, Estendem-se restrições variadas, bíblicos, em que o contato com as 
imperioso conhecer todos os detalhes, a fim inibindo a iniciativa.chamadas pessoas de má vida era proibido, 
de não incorrermos em injustiça. O Espiritismo, doutrina da consciência sob pena de contaminação ou, pior, de 

O Espírito Hilário Silva, em psicografia livre, não impõe nada, partindo do princípio identificação.
de Waldo Vieira, no livro A Vida Escreve, de que a responsabilidade é uma planta Uma espécie de dize-me com quem 
narra ilustrativo episódio ocorrido com frágil que deve crescer em clima de andas e te direi quem és, que pode ter uma 
diretor de Centro Espírita, preocupado com liberdade.dose de verdade, mas passível de inibir 
um companheiro que fora visto, várias Podemos entrar onde nos aprouver.qualquer tentativa de ajudar alguém cujo 
vezes, entrando, no dizer discreto do autor, O cuidado, como adverte Emmanuel, está comportamento fuja aos bons costumes.
numa casa suspeita, lugar tristemente em saber como estaremos ao sair.Um dos problemas de Jesus dizia 
adornado para encontros clandestinos de respeito às críticas dos fariseus, sempre 
casais transviados. (Livro: Rindo e Refletindo dispostos a encontrar chifre em cabeça de 

Indo até o local, esperou que ele saísse, com Chico Xavier de cavalo, buscando comprometê-lo.
por volta de meia-noite, quando o Richard Simonetti)Certa feita, perguntaram aos seus 
admoestou severamente e, não satisfeito discípulos por que ele se relacionava com 
em ouvir que estava ali em missão de paz, cobradores de impostos e pecadores.
procurando recuperar uma jovem Ouvindo a conversa, o Mestre fez um 
inexperiente, dispôs-se a confirmar a comentário antológico (Mateus, 9:12):

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier

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

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

ENTRAR E SAIR

uanto mais avança o Tempo nas relacionamento entre as criaturas. destinos da vida comunitária.
trilhas da História, apartando-se-lhe Não era médico e prossegue sanando os Embora crucificado e tido por Qda figura sublime, mais amplo males do espírito, além de suscitar o malfeitor, há quase vinte séculos, 
esplendor lhe assinala a presença. levantamento constante de mais hospitais e quando os povos tentam apagar-

Ele não era legislador e a sua palavra mais extensas obras de benemerência, l h e  o s  e n s i n a m e n t o s ,  a  
colocou os princípios da Misericórdia nos capazes de estender alívio e socorro aos Civilização treme nas bases.
braços da Justiça. doentes. Esse homem que conservava consigo a 

Não era administrador e instituiu na Ensinou a prática do amor, renunciando sabedoria e a beleza dos anjos, tem o nome 
Caridade o campo da assistência fraternal à felicidade de ser amado. de Jesus Cristo.
em que os mais favorecidos podem amparar Pregou a extinção do ódio, desculpando O seu imenso amor é a presença de Deus 
os irmãos em penúria. sem condições a todos aqueles que lhe na Terra e a sua vida é e será sempre a luz das 

Não era escritor e inspirou e ainda ultrajaram a existência. nações.
inspira as mais belas páginas da Não dispunha dessa ou daquela posse, 
Humanidade. na ordem material dos homens, e enriqueceu In: ‘Esperança e Luz’ - 

Não era advogado e ainda hoje, é o a Terra de esperança e de alegria. Francisco Cândido Xavier
defensor de todos os infelizes. Não viajou pelos continentes do Planeta,  

Não era engenheiro e continua mas conversando com alguns necessitados e 
edificando as mais sólidas pontes, desvalidos, na limitada região em que 
d e s t i n a d a s  à  a p r o x i m a ç ã o  e  a o  morava, elevando constantemente os 

Colaboração :  Pro f .  
Waldomiro B. Bana

*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

MENSAGENS DE EMMANUEL - GRANDEZA
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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 NOVO SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/

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

. 

A BRISA DAS 
MONTANHAS

I
Quando o vento bate nas montanhas,

Fazendo o cheiro dos matos,
Chegar até nós,

Sinto meu amor, que longe,
Em meus ouvidos parece,

Sussurrar sua vós!

II
Paro, e bem de mansinho,

Tento ouvir outra vez,
O balbuciar das suas palavras,

Mas penso, que foi uma ilusão auditiva,
Que lá em meus tímpanos, 

Pareciam tão vivas,
Mas será que foi o vento forte,

Que para a minha sorte!
Me trouxera, aquela sensatez!

III
Mas para tão breve,

Quero voltar à aquelas montanhas,
Quero levar também o meu violão,

Quer seja verdade ou ilusão!
Se sussurrar de novo em meus ouvidos,

Aquela sua doce vós,
Eu juro que farei,

Em pról do nosso amor
Uma linda canção!

Poesia essa que fiz para a minha 
esposa, para juntos comemorarmos o 

dia dos namorados.
               

 José Bastos

POESIA

http://d
abunjr.w

ordpress.com/

o-farol/

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)‘‘O
 FAROL’’

A TENDÊNCIA DAS TENDÊNCIAS(Reflexão)
o d o s  n ó s  n a s c e m o s  c o m  conhecidas pela própria pessoa... Aquelas 
determinadas tendências, que se que são guardadas a sete chaves, e que só 
torna ao longo do tempo vivido, um não são exteriorizadas por falta de T
desafio às nossas pretensões oportunidade ou de momento propício. São 

evolu t ivas ,  nos  dando prec iosas  os desejos e vocações inconvenientes que 
possibilidades de progresso... Ou de devem ser extirpadas, com a elevação dos 
estagnação, na senda da imortalidade. pensamentos e dos sentimentos, para o 

Essa disposição natural e instintiva que próprio bem estar.  Estas necessitam de 
temos por determinadas coisas, e que maior atenção pelos aspirantes á 
trazemos, ou acumulamos, de outras purificação espiritual. 
exper iênc ias  te r renas  em que  o  É, portanto, sempre oportuno fazer uma 
desenvolvimento moral e intelectual nos avaliação das tendências, burilando e 
era ainda mais precários que o atual, a meu aniquilando as negativas. Essa auto 
ver é de suma importância para todos avaliação facilitará às pessoas que buscam 
aqueles que racionalmente já entendem a a elevação do espírito a se conscientizarem 
finalidade e os objetivos da reencarnação, de que alguns trazem consigo inclinações 
porque serve como ponto de avaliação e indesejáveis muitas vezes inibidas.
tomada de atitudes para se conseguir O burilamento da alma através da análise 
alcançar o tão almejado progresso do e renovação consciente dos procedimentos 
espírito. da vida tem sido a proposta do espiritismo 

Na trajetória evolutiva em que passamos que nos chega como a alavanca de 
pelas mais variadas situações, certamente já sustentação a fortalecer com os seus 
tivemos muitas frustrações e alegrias ensinamentos, o conteúdo emocional do ser 
decorrentes das nossas propensões, da humano.
disposição do nosso temperamento, ou seja: Sempre é bom lembrar que o Livro dos 
do nosso modo de ser. Assim sendo Espíritos nos esclarece que os pais têm a 
podemos entender que as nossas grande responsabilidade e a oportunidade, 
inclinações podem ser para nós positivas ou de identificar em seus filhos as más 
negativas, e que as consequências podem tendências, e corrigi-las a tempo, porque 
ter resultados diferenciados, de acordo com quando na infância estão mais acessíveis às 
o controle ou liberação que se dê a elas. orientações e correções que poderão 

Exemplificando poderíamos citar a melhorar o seu caráter.
situação da pessoa com tendência a tocar Todo comportamento é passível de 
determinado instrumento, que persistindo análise e de burilamento, só assim 
terá como tendência dessa tendência, poderemos encontrar o caminho que nos 
(quero dizer consequência) tornar-se seja mais adequado na nossa atual trajetória 
músico, se assim o desejar, porque tem para alcançarmos um dia, a purificação 
vocação para tal. Por outro lado se a pessoa desejada.
tem tendência para: Furtar, para vícios, para Os pensamentos íntimos são as fontes de 
desregramentos sexuais, para violência, se informações que irão detectar as boas ou 
persistir no seu intento tende a cair na más tendências, basta fazermos a correta 
delinquência e na devassidão, se unirá a avaliação.
outros seus afins, e terá grandes 
aborrecimentos e dissabores na sua vida, se                     PENSE NISSO!
essa tendência não for conscientemente 
controlada. Nelson Nascimento

Quase sempre se exterioriza as tendentes (Nelson.nascimento1@yahoo.com.br) 
imperfeições morais que se tornam mais Lins 
perceptíveis a outras pessoas como, por 
exemplo: o orgulho, a avareza, a inveja, a 
maldade, os vícios, etc. e ficam camufladas 
as imperfeições morais íntimas, que só são LUZES

NO
CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

RÁDIO TERRA FM

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

Quatro Mãos



Cérebro criador, consciência cósmica ito e dez anos, dois irmãos "do 
do Universo, o Criador está sempre Obarulho".

Qualquer confusão na pequena cidade presente, aqui, além, acolá, dentro de nós 

invariavelmente envolvia os pirralhos. mesmos...
A mãe, preocupada com o futuro dos O que anda sumida é a consciência de 

encapetados rebentos, pediu ajuda ao Sua presença imanente, o Senhor Supremo 

pároco. O sacerdote recomendou que os que tudo vê; que exercita infalível justiça, 

levassem à igreja separadamente. premiando os bons e corrigindo os maus.
Primeiro o mais novo. As pessoas não duvidam de Sua 
Fê-lo sentar-se na sacristia, sozinho, existência, mas pensam e agem como se 

diante dele. Deus estivesse de férias.
Tratou logo de intimidá-lo, trovejando: Crimes, roubos, vícios, mentiras, 
- Onde está Deus?! maldades, grandes e pequenos deslizes, em 
Encolhido na cadeira, o garoto o 

relação às leis divinas, são cometidos, 
contemplava pasmo, olhos esbugalhados, 

incessantemente, sem que os autores se 
boca escancarada, mãos trêmulas...

dêem conta de que estão sendo observados - Onde está Deus?!
pelo Criador.Ante seu mutismo, o padre ergueu ainda 

Daí a força do mal no mundo, embora mais a voz, e, dedo em riste, bradou, 
sob controle do Supremo Bem.tonitruante:

Haverá substanciais mudanças no - Onde está Deus?!
comportamento humano quando esse Pondo-se a gritar, apavorado o menino 
"sumiço" for resolvido.fugiu em desabalada carreira. Direto para 

Podemos fazer um teste em relação ao casa. Escondeu-se no armário em seu 
assunto.quarto.

Sugiro, leitor amigo, que durante todo Quando o irmão mais velho o 
um dia desenvolva suas atividades atento à encontrou, pálido e agitado, perguntou o 
presença divina.que acontecera.

O pobre, tentando recuperar o fôlego, 

gaguejou:
- Cara, desta vez estamos mesmo 

encrencados. Deus sumiu! O padre acha 

que a culpa é nossa!
***

Essa história evoca um problema atual.
O sumiço de Deus.
Bem sabemos que é impossível.

• Disseminar fofocas.
• Satisfazer vícios.
Não se trata apenas de atentar ao juiz 

que julga nossas ações.
Há algo mais importante, em nosso 

benefício, quando nos conscientizamos da 
celeste presença.

Temos em Deus:

• Alento nas dificuldades.
• Apoio nas lutas.
• Consolo nas dores.
• Remédio para os males.
• Solução dos problemas.
• Convite ao Bem.
Trazendo o Senhor para o nosso 

cotidiano, seremos mais comedidos, mais 
disciplinados, mais fortes, mais inspirados, 
mais felizes e confiantes.

Portanto, amigo leitor, uma sugestão:
Evitemos o sumiço de Deus!

Richard Simonetti

Como agirá, considerando que Deus 
tudo vê, ante impulsos assim:

• Pronunciar palavrões.
• Alimentar devaneio lascivo.
• Buscar aventura extraconjugal.
• Mentir por conveniência.
• Cultivar indolência.
• Revidar ofensas.
• Pronunciar crítica ferina.

(Livro: Para Rir e 
Refletir)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste
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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 18/02 - Reunião

DIA 11/03 - 

DIA 18/03 - 

DIA 25/02- 

DIA 04/03- 

 Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

 Reinaldo Trombini Junior

Edgar Feres Filho

Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

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

ONDE ESTÁ DEUS?

REUNIÃO
DIA 18/02
ÀS 20:00

C.E. ‘‘FÉ, AMOR E JUSTIÇA’’
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