
á algum tempo venho lendo o livro 
‘‘Sublime Peregrino’’, psicografado 
por Hercílio Maes e ditado pelo H

espírito Ramatís. Confesso que não é uma 
obra que apenas se lê, mas principalmente 
deve ser estudada.

Ela traz informações sobre a vida de Jesus 
na Terra. Mostrando alguns pormenores que 
ainda não tinha visto em qualquer outra 
publicação.

Um trecho que me chamou a atenção e só 
me fez reforçar a ideia que já nutria 
anteriormente, foi 

isto 
essa abordagem em outro livro e se não me 
engano na Coleção de André Luiz que se 
inicia com o ‘‘Nosso Lar’’, 

Segue-se o trecho:

movimentos e nossas ações são gravadas, 
caem-se por terra qualquer esforço que 
fazemos para esconder algo.

O marido infiel, a adultera enrustida, o 
falsário sonegador, o mentiroso contumaz, 
todos que utilizam do verniz social, serão 
desmascarados um dia.

Não há nada que fuja dos olhos de Deus e 
depois de assimilarmos esta informação, 
dos olhos de qualquer pessoa.

Imagine a cena:
Você e sua mãe da última encarnação 

sobre a maneira que os 
defronte a uma tela na erraticidade e num 

espíritos utilizam para recordarem passagens 
instante começam a ser projetados todos os de suas existências, acredito que já tinha v
momentos de sua vida que até aquele 
instante você se envergonharia que ela 
soubesse.

Seu filho querido presenciando todos 
arroubos de violência que você despejava a ‘‘Todos os acontecimentos ocorridos 
sua mulher, todas as vezes que retornava com o Mestre Jesus, desde o seu 
embriagado ao lar.nascimento até à sua crucificação, ficaram 

Parentes e amigos ficando a parte das vivamente gravados no Éter que impregna 
extorsões financeiras que você cometia, a o Universo, ou "Ákasa", como é mais 
ponto de levá-los a bancarrota.conhecido pelos orientais, e já vo-lo 

Diante de tão sublime informação é de explicamos, no qual se gravam todos os 
extrema necessidade começarmos desde de fenômenos do mundo material, graças a um 
já a mudar a nossa maneira de enxergar o processo de auscultação psicométrica, que 
mundo, afinal somos observados a todo ainda escapa à vossa compreensão atual. 
momento, seja pelos irmãos protetores ou Portanto, é possível captarmos, aqui, no 
por espíritos que estão esperando o Espaço, as reminiscências e minúcias de 
momento certo ao qual nós abriremos a todos os acontecimentos já ocorridos na 
guarda e ficaremos propensos a toda e Terra, desde a sua criação até ao momento 
qualquer investida.em que ditamos estas mensagens. Assim 

Pense nisso!utilizaremos esse processo sideral para nos 
sintonizarmos com a freqüência vibratória 

Espero vê-los durante a da faixa psíquica da vida de Jesus e de José. 
Semana Espírita.focalizando-os na Judéia, há dois mil 

anos.’’
Partindo do princípio que todos nossos Inibmort
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DEUS ESTÁ VENDO!

O PESO DO PAPEL
ma pobre senhora com visível ar relutante para a pobre mulher: mais e mais mantimentos até não caber 
de derrota estampada no rosto, “Você tem uma lista de mantimentos.” mais nada.Uentrou num armazém, se  “Sim”, ela respondeu. O comerciante ficou parado ali por uns 

aproximou do proprietário conhecido “Muito bem, coloque a sua lista na instantes olhando para a balança, tentando 
pelo seu jeito grosseiro, lhe pediu alguns balança e o quanto ela pesar eu lhe darei entender o que havia acontecido.
mantimentos. em mantimentos”! Finalmente, ele pegou o pedaço de 

Ela explicou que seu marido estava A pobre mulher hesitou por uns papel da balança e ficou espantado pois 
muito doente e não podia trabalhar e que instantes e com a cabeça curvada, retirou não era uma lista de compras e sim uma 
tinha sete filhos para alimentar. da bolsa um pedaço de papel, escreveu oração que dizia:

O dono do armazém zombou dela e alguma coisa e depositou suavemente na “Meu Senhor, o Senhor conhece as 
pediu  que  se  re t i rasse  do  seu  balança. minhas necessidades e eu estou deixando 
estabelecimento. Os três ficaram admirados quando o isto em suas mãos.”

Pensando na necessidade da família prato da balança com o papel desceu e O homem deu as mercadorias para a 
ela implorou: “Por favor, senhor, eu lhe permaneceu embaixo. pobre mulher no mais completo silêncio, 
darei o dinheiro assim que eu tiver.” Completamente plasmado com o que agradeceu e deixou o armazém.

Ele lhe respondeu que ela não tinha marcador da balança, o comerciante O freguês pagou e disse: “Valeu cada 
crédito e nem conta na sua loja. virou-se lentamente para o seu freguês e centavo.”

Em pé no balcão ao lado, um freguês comentou contrariado: “Eu não posso Só Deus sabe o quanto pesa uma 
que assistia a conversa entre os dois se acreditar!” oração.
aproximou do dono do armazém e lhe O freguês sorriu e o homem começou a 
disse que ele deveria dar o que aquela colocar os mantimentos no outro prato da Autor desconhecido, via net.
mulher necessitava para a sua família por balança.
sua conta. Como a escala da balança não Colaboração: Romualdo Cotarelle

Então o comerciante falou meio equilibrava, ele continuou colocando 

CONVITE
XI SEMANA ESPÍRITA

DE GETULINA
TEMA: ALLAN KARDEC E SUAS 

OBRAS

Dia 14 de Abril de 2013 - Domingo
Às 20:00 h

Local: Centro Cultural 
Hildebrando Miotello

Praça Bernardino de Campos
Apresentação do Grupo Musical 

Harmonia (Araçatuba)

Dia 15 de Abril - Segunda-feira
Às 20:00 h

Local: C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
Rua Wenceslau Brás, 954

Palestrante: Diogo do 
Nascimento Cárcere (Sabino)

Dia 19 de Abril - Sexta-feira
Às 20:00 h

Local: C. E. ‘‘Amor e Caridade’’
Rua Washington Luiz, 353

Palestrante: Dr. Júlio Nascimento 
(Lins)

Dia 20 de Abril - Sábado
Às 15:00 h

Local: C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
Rua Wenceslau Brás, 954

Palestrante: Dra Sônia Paz

Dia 22 de Abril - Segunda-feira
Às 20:00 h

Local: C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
Rua Wenceslau Brás, 954
Palestrante: Ismael Gobbo 

(Araçatuba)



(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

h i c o  X a v i e r,  o  p r i n c i p a l  distância, interrompeu as preces e cabeça dos outros.  
d i v u l g a d o r  n o  B r a s i l  d a  anunciou: Morra com fé em Deus, C

sobrevivência do espírito e da vida - O Chico Xavier está aqui conosco. m a s  m o r r a  c o m  
depois da morte, tinha medo de avião e Ele é médium e está rezando com a educação.
adorava contar para os amigos os gente. Quando Emmanuel virou as costas, 
bastidores de uma de suas viagens Chico gritou do outro lado: Graças a Chico ainda resmungava: Quero saber 
aéreas, de Uberaba a Belo Horizonte, Deus, padre, eu também estou rezando. como alguém pode morrer com 
em 1958. Valei-me meu Deus. educação.

No meio da viagem, o tempo fechou Quando a situação já estava fora de E continuou a gritar...
e o avião começou a balançar controle há quase dez minutos, Chico 
violentamente. O comandante saiu da viu Emmanuel entrar no avião e se (Do Livro “As Lições de Chico Xavier” 
cabine e explicou para os passageiros aproximar dele. Queria saber o motivo - Marcel Souto Maior).
que era um simples vento de cauda e de tanta gritaria. Chico tinha uma 
logo iria passar. dúvida mais urgente: Nós estamos em 

Em breve, ele afirmou, todos perigo?
chegariam ao destino sãos e salvos. O guia foi seco: Estão. E daí? Não 

Alguém comentou irritado: Só se for tem muita gente em perigo no mundo? 
ao outro mundo. Vocês não são privilegiados.

O avião sacudia, virava de um lado Chico nem pensou duas vezes: Está 
para o outro, parecia prestes a bem. Se estamos em perigo, vou gritar. 
despencar. Valei-me, socorro, meu Deus.

Crianças começaram a berrar, O desespero de Chico levou os 
passageiros vomitavam, um padre passageiros ao pânico. Se Chico - que 
iniciou uma oração em voz alta e Chico tinha contato direto com o outro mundo 
se uniu ao coro dos desesperados: - estava tão desesperado, não havia 

- Valei-me, meu Deus. Socorro, dúvidas: o avião ia cair. Estavam todos 
misericórdia. Tende piedade de nós. mortos.

Quando o padre reconheceu o líder Emmanuel perdeu a paciência: 
espírita, a poucas poltronas de Chico, cale a boca para não afligir a 

Essa passagem é realmente muito 
engraçada, mas se quiser assistir o 
próprio Chico contando com detalhes 
os momentos de pânico vividos dentro 
do avião, assistam a entrevista gravada 
no programa Pinga Fogo da antiga TV 
Tupy; é só procurar nas páginas do 
Youtube...

http://www.youtube
.com/watch?v=xzlXW
CA4Cds

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

MORRA COM EDUCAÇÃO, POR FAVOR!!!

“E assim, esperando com paciência, auxílio, espera pela flor e 
alcançou a promessa.” – Paulo ganha a bênção do fruto.
(HEBREUS, 6:15) Todavia, a enxada que 

espera, imóvel, adquire a ferrugem que 
m qualquer circunstância, espera a desgasta.Ecom paciência. O poço que espera, guardando águas 

Se alguém te ofendeu, espera. paradas, converte a si próprio em vaso 
Não tomes desforço a quem já de podridão.

carrega a infelicidade em si mesmo. Sejam, pois, quais forem as tuas 
Se alguém te prejudicou, espera. dificuldades, espera, fazendo em favor 
Não precisas vingar-te de quem já se dos outros o melhor que puderes, a fim 

encontra assinalado pela justiça. de que a tua esperança se erga sublime, 
Se sofres, espera. em luminosa realização.
A dor é sempre aviso santificante.
Se o obstáculo te visita, espera. Livro ‘‘Palavras de Vida Eterna’’, 
O embaraço de hoje, muita vez, é psicografia de Francisco 

benefício amanhã. Cândido Xavier.
A fonte, ajudando onde passa, espera 

pelo rio e atinge o oceano vasto.
A árvore, prestando incessante 

 
Colaboração: Prof. 
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 - AGUARDEMOS

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 NOVO SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/

 

I

Para o mundo ter humanidade,
Também a sua presença, teve que ser 

primordial,
Tudo estava na estaca zero,
Se esse grande elo de amor,
Não fosse o fundamental!

II

Em ti sempre morou, em grau maior,
O sustentáculo desse sentimento,
Que equilibra a natureza humana,

Em todas as estruturas,
Em ti é que nasce também,
Um grande fiapo de Amor,

Que pode virar um colorido novelo,
No ego das criaturas!

III

Obra cristalina,
Do grande AMOR de Deus à terra,

Pois é contigo, que a humanidade se 
inclina,

Convidando-a, se despedir das 
guerras!

           

 José Bastos

Mulher

 Poesia em homenagem às 
mulheres pelo seu dia.

POESIA DEPENDE DE NÓS
onta-se que um sábio seguia por um pedirmos ajuda a Deus. Precisamos fazer a nossa 
caminho, com seus discípulos. A via era parte. E nossa parte se chama esforço pessoal, 
tortuosa, difícil. bom ânimo, perseverança.C

Saúde ou doença, bem ou mal-estar, Em certo trecho, encontraram um carro 
felicidade ou infelicidade dependem de cada um mergulhado em um atoleiro. Admirados, viram 
de nós.que, ao lado do veículo, seu dono estava de 

Perguntemo-nos: O que desejamos para joe lhos ,  os  o lhos  cer rados ,  orando 
nosso amanhã?fervorosamente para que Deus retirasse seu 

carro daquela situação.
Redação do Momento Espírita, com base no O grupo olhou aquele homem, mergulhado na 
cap. 5, do livro Momentos de saúde, pelo prece, sensibilizou-se e prosseguiu a sua 
Espírito Joanna de Ângelis, caminhada.
psicograf ia  de Divaldo Alguns quilômetros vencidos, encontraram 
Pereira Franco.outro homem com o carro igualmente 

mergulhado num lamaçal.
Ao contrário do primeiro, esse empreendia 

todos os esforços para tentar tirar o carro do 
atoleiro. Empurrava, colocava pedras como 
calços, tornava a empurrar.

Enquanto tudo isso fazia, no entanto, ele 
reclamava, esbravejava, gritava.

O sábio olhou a cena, olhou para seus 
discípulos e os convidou a que todos juntos 
auxiliassem aquele desafortunado homem.

Reunidas todas as forças, breve o carro foi 
retirado e o viajante, agradecendo, prosseguiu 
feliz a sua jornada.

Os aprendizes, surpresos, indagaram ao 
mestre:

Senhor, explique-nos por favor. O primeiro 
homem que encontramos, estava orando. Era 
piedoso, tinha fé em Deus e não o ajudamos.

Mas esse homem estava esbravejando, 
reclamando, era rebelde e, contudo, recebeu 
nosso apoio. Por quê?

O professor, sem se perturbar, explicou: 
Aquele que estava orando, esperava 
simplesmente que Deus viesse fazer a tarefa que 
lhe competia.

Esse outro, embora desesperado em sua 
ignorância, empenhava-se, esforçava-se, 
merecendo, portanto, auxílio.

*   *   *
A breve narrativa nos convida a nos 

indagarmos: seremos daquelas criaturas que 
somente reclamam do insucesso, dos 
dissabores, da enfermidade?

Somos dos que somente fazemos reclamar 
por não ter um amor, por não termos conseguido 
realizar o planificado para nossa própria 
existência?

Somos daqueles que acreditamos que 
nascemos para sofrer, penar, sermos infelizes?

Aprendemos, sim, que existem expiações 
que são inevitáveis, situações das quais não 
poderemos fugir, porque são o reflexo dos 
desmandos de vidas anteriores.

Contudo, elas podem ser alteradas, atenuadas 
ou até liberadas. Isso porque os atos saudáveis 
conquistam méritos para superar as ações 
danosas.

Mas, para isso, se faz necessário empreender 
esforços. Podemos e devemos alterar para 
melhor o clima que respiramos, o ambiente no 
qual nos encontramos.

Preciso se faz alteração de rota, movimento, 
real ização.  Abandonar a  queixa,  os  
pensamentos negativos, a mesmice de cada dia.

Abandonar as ideias negativas, o pessimismo 
porque, enquanto os alimentarmos, eles não nos 
abandonarão.

Planejemos o presente, estabeleçamos metas 
para o futuro e ponhamo-nos a trabalhar, sem 
amargura.

Lembremos, sobretudo, que não basta 

Colaboração:  Luc iana  
Beatriz Arioli Trombini

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

RÁDIO TERRA FM

"Sede fortalecidos no Senhor," -Paulo. 

EFÉSIOS. 6: 10

Há muita gente que se julga forte...
Nos recursos financeiros, que surgem e 

fogem.
Na posse de terras, que se transferem de 

dono.
Na beleza física que brilha e passa.
Nos parentes importantes, que se 

transformam.
Na cultura da inteligência que, muitas 

vezes, se engana.
Na popularidade, que conduz à desilusão.
No poder político, que o tempo desfaz.
No oásis de felicidade exclusivista, que a 

tempestade destrói.
Sim, há muita gente que supõe vencer hoje 

para acabar vencida amanhã.
Todavia, somente a consciência edificada 

na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das 
Leis Eternas, consegue sustentar-se, 
invulnerável, sobre o domínio próprio.

Somente quem sabe sacrificar-se por amor 
encontra a incorruptível segurança.

Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e 
sigamos, de alma erguida, para frente, na 
execução da tarefa que o Divino Mestre nos 
confiou.

             Emmanuel

Ex t r a íd o  d o  L i v ro  
‘‘Fonte Viva’’, pisc. de Chico 
Xavier

Colaboração: Prof.ª 
Leudimi la  Rodrigues  
Tempeste

 FORTALEÇAMO-NOS

Acompanhem 
a USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

 Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com
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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 08/04 - 

DIA 15/04 - 

Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest 

Diogo do Nascimento Cárceres

DIA 22/04 - Ismael Gobbo

DIA 29/04 - Reinaldo Trombini Junior

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

prende com o silêncio a ouvir os não trás respeito, que ouvir ainda é melhor homem conquista o verdadeiro poder, toda 
sons interiores da sua alma, a que muito falar. a antiga violência acaba em benevolência.
calar-se nas discussões e assim -Na natureza tudo acontece com poder e -A violência é sinal de fraqueza, a A
evitar tragédias e desafetos. silêncio, com um silêncio poderoso, por benevolência é indício de poder.

-Aprende com o silêncio a aceitar alguns vezes, o silêncio é confundido com -Os grandes mestres sabem ser severos e 
fatos que você provocou, a ser humilde fraqueza, apatia ou indiferença. rigorosos sem renegarem a mais perfeita 
deixando o orgulho gritar lá fora, evitar -Pensa-se que a pessoa portadora dessa quietude e benevolência.
reclamações vazias e sem sentido. virtude está impedida de reclamar seus -Deus que é supremo poder, age com 

-Aprende com o silêncio a reparar nas direitos e deve tolerar com passividade tamanha quietude que a maioria dos 
coisas mais simples, valorizar o que é belo, todos os abusos. homens nem percebem a sua ação.
ouvir o que faz algum sentido. -Acredita-se que o silêncio não combina -Essa poderosa força, na qual estamos 

-Aprende com o silêncio que a solidão com o poder, pois, este tem se confundido mergulhados, mantém o Universo em 
não é o pior castigo, existem companhias como prepotência e violência. movimento, faz pulsar o coração dos 
piores... -O sol nasce e se põe em profunda pássaros, dos bandidos e dos homens de 

-Aprende com o silêncio que a vida é boa, quietude, move gigantescos sistemas bem, na mais perfeita leveza.
que nós só precisamos olhar para o lado planetários, mas penetra suavemente pela -Até mesmo a morte, chega de mansinho 
certo, ouvir a música certa e ler o livro vidraça de uma janela sem a quebrar e você e, como hábil cirurgiã, rompe os laços que 
certo. só sabe pelo calor que ele proporciona. prendem a alma ao corpo, libertando-a do 

-Aprende com o silêncio que tudo tem -Acaricia as pétalas de uma rosa sem a cativeiro físico.
um ciclo, como a marés que insistem em ir ferir, e beija as faces de uma criança -O verdadeiro poder chega: sem ruído, 
e voltar, os pássaros que migram e voltam adormecida sem a acordar; aí uma vez sem alarde e sem violência.
ao mesmo lugar, como a terra que faz a vamos encontrar na natureza lições -“Bem aventurados os mansos porque 
volta completa sobre o seu próprio eixo, preciosas a nos dizer que o verdadeiro eles possuirão a terra.” Boa terra em teus 
complete a sua tarefa. poder anda de mãos dadas com a quietude. pés, água o bastante em tua semente, bom 

-Aprende com o silêncio a respeitar a sua -As estrelas e galáxias descrevem as vento para o teu sopro, fogo em teu coração 
vida, valorizar o seu dia, enxergar em você suas órbitas com estupenda velocidade e muito amor em teu ser. O êxito ou 
as qualidades que possui, equilibrar os pelas vias inexploradas do cosmos, mas fracasso de sua vida não depende de quanta 
defeitos que você tem e sabe que precisa nunca deram sinal da sua presença pelo força você põe em uma tentativa, mas da 
corrigir e enxergar aqueles que você ainda mais leve ruído. persistência no que fizer.
não descobriu. -O oxigênio poderoso mantenedor da -E em respeito a você, eu me calo, me 

-Aprende com o silêncio a relaxar, vida, penetra em nossos pulmões, circula silencio, para que você possa ouvir o seu 
mesmo no pior transito, na maior cobrança, discreto pelo nosso corpo, e nem lhe interior que quer lhe falar, desejar-lhe uma 
na briga mais acalorada, na discussão entre notamos a presença. vida vitoriosa.
familiares. - A luz, a vida e o espírito, os maiores 

-Aprende com o silêncio a respeitar o seu poderes do Universo, atuam com a 
“EU”; a valorizar o ser humano que você é, suavidade de uma aparente ausência.
a respeitar o templo que é o seu corpo, e o -Como nos domínios da natureza, o 
santuário que é a sua vida. verdadeiro poder do homem não consiste 

-Aprende hoje com o silêncio, que gritar em atos de violência física, quando um 
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