
Outras religiões aproveitam desse nicho continue a manter os seus trabalhos por ia 26/07 foi me dada a honra de 
para realizar trabalhos voltados a seu muitos mais anos, trazendo a luz e explanar no C.E. ‘‘Amor e 
público e a conquistar novos adeptos. conhecimento aos nossos confrades.Caridade’’. Como todo ano a D
Temos séries evangélicas, documentários E claro, deixar um abraço apertado a semana em que aquela casa completa mais 
católicos e a própria doutrina dos espíritos todos os pais, principalmente ao meu e a um ano os seus dirigentes realizam uma 
vem constantemente nos presenteando com minha querida esposa que também noite especial para a comemoração da data.
filmes do cunho de ‘‘Nosso Lar’’, ‘‘Bezerra aniversaria em Agosto.Munido de um projetor assistimos o 
de Menezes - O Diário de um Espírita’’, ‘‘A vídeo - A Morte de Dimas - Passagem do 
vida continua’’ e claro como esquecer o Livro ‘‘Obreiros da vida eterna’’ de André 
filme que comemorou o centenário de vida Luiz, que relata o desencarne desse 
do Médium de Uberaba - ‘‘Chico Xavier’’.abnegado protagonista.

Se fizermos uma pesquisa no Youtube São apenas 11 minutos, aonde com uma 
com a palavra ‘‘Filme Espírita’’, teremos técnica surpreendente, efeitos especiais de 
uma média de 30.500 resultados. É lógico primeira e claro atuações sublimes o curta 
que a maior parte pode ser descartada, é a mostra que as instituições espíritas estão se 
hora de sabermos separar o joio do trigo, esforçando para fazer bonito no que diz 
mas entre filmes, curtas, mensagens, respeito a divulgação visual da doutrina.
palestras, dentre outros temos uma Acompanhamos diariamente o cenário 
infinidade de material para engrandecer o cinematográfico nacional e vemos que o 
nosso conhecimento.avanço é cada vez maior, a facilidade de 

O Centro Espírita ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ já produzir com qualidade também auxilia os 
se aproveita dessa facilidade de adquirir nossos cineastas a exibirem obras cada vez 
este tipo de material, colocou em seu melhores.
calendário mensal um dia especial para 
projeção de filmes doutrinários.

***
Gostaria de agradecer ao Romualdo que 

me fez o convite e aos amigos que estiveram 
nos prestigiando. Desejando que esta casa 

                            Inibmort
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Audio Visual

APRENDER SEMPRE
prenda a superar suas dificuldades 
sem transferi-las para os outros.A

Aprenda a resolver todos os problemas, 
priorizando por importância, dando a 
devida atenção em busca da solução.

Aprenda a não olhar nos outros seus 
próprios defeitos e deslizes.

Aprenda que tudo o que chega a cada 
um pode ser bom ou mau, só depende
de você absorve-lo ou repeli-lo. 

Aprenda com a dor do teu irmão o 
caminho a seguir.

Aprenda a conviver com os que não te 
são caros, superando assim barreiras que te 
pareciam impossíveis.

A p r e n d a  a  d e s p r e n d e r - s e  d e  
julgamentos precipitados, pois, todos nós
estamos sujeito à quedas.

Aprenda a doar-se mesmo que em 
pensamento e sentirá o bem estar a
harmonizar tua alma.

Aprenda a usar teu coração como 
diretriz para atender teu irmão sempre
que necessite.

Aprenda a agradecer sua saúde física, 
mental e espiritual doando-se cada vez mais 
pela causa tão nobre e difícil de praticar, 
que é a de interagir com o seu próximo.

Aprenda que a morte é somente uma 
transição temporal, que os colocará
no devido lugar de merecimento.

Aprenda finalmente que cada um é uma 
c e n t e l h a  d i v i n a  e m  a s c e n s ã o ,
realizando o seu aprendizado passo a passo 
sem saltos e através de erros e acertos 
chegará à perfeição.

                           Kharan

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

MENSAGENS DE EMMANUEL - NÃO TE IMPACIENTES
 Paternidade Divina é amor e justiça p a r a  q u e  n ã o  f a l h e m  
para todas as criaturas. minudências importantes.A

Não queremos dizer que será Quando os problemas do mundo te 
mais justo te acomodes à inércia. afogueiam a alma, não abras o coração à 
Desejamos asseverar que impaciência é impaciência, que ela é capaz de arruinar-te 
precipitação e precipitação redunda em a confiança.
violência.Quantos perderam as melhores 

Para muitos, a serenidade é a preguiça opo r tun idades  da  r eenca rnação ,  
vestida de belas palavras. Os que vivem, unicamente por se haverem abraçado com o 
p o r é m ,  a c o r d a d o s  p a r a  a s  desespero!
responsabilidades que lhes são próprias A impaciência é comparável à força 
sabem que paciência é esperança operosa: negativa que, muitas vezes, inclina o 
recebem obstáculos por ocasiões de enfermo para a morte, justamente no dia em 
trabalho e provações por ensinamentos.que o organismo entra em recuperação para 

Aguarda o melhor da vida, oferecendo à a cura.
vida o melhor que puderes.Se queres o fruto, não despetales a flor.

O lavrador fiel ao serviço espera a Nas situações embaraçosas, medita 
colheita, zelando a plantação.caridosa-mente nos empeços que lhe deram 

A casa nasce dos alicerces, mas, para origem! Se um irmão faltou ao dever, 
completar-se pede atividades e esforços de re f le te  nas  d i f i cu ldades  que  se  
acabamento.interpuseram entre ele e os compromissos 

Não te irrites.assumidos. Se alguém te nega um favor, 
Quem trabalha pode contar com o não te acolhas a desânimo ou frustração, de 

tempo. Se a crise sobrevêm na obra a que te vez que, enquanto não chegarmos ao plano 
consagras, pede a Deus não apenas te da Luz Divina, nem sempre nos será 
abençoe a realização em andamento, mas possível conhecer, de antemão, tudo o de 
também a força precisa para que saibas bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo 
compreender e servir, que nós pedimos. Não te irrites diante de 
suportar e esperar.q u a l q u e r  o b s t á c u l o ,  p o r q u a n t o  

reclamações ou censuras servirão apenas 
Psic. Chico Xavierpara torná-los maiores.

Quase sempre, a longa expectativa em 
torno de certas concessões que disputamos, 
não é senão o amadurecimento do assunto 

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



uas senhoras idosas, aparentando médium, olhando-as com muita ternura, “Por exemplo:
serem da alta-sociedade, pois explicou: “Vejamos onde nós 
estavam muito bem trajadas, - Olhe, gente, quando nossos animais moramos, a nossa Terra.D

aproximaram-se do Chico, em reunião domésticos morrem, é comum eles ficarem “Vimos os astronautas 
pública, revelando trazerem consigo um em nossas casas. Eles também são como nós: saírem daqui e de longe pareceu-lhes uma 
grande pensar. possuem almas. Os Espíritos que cuidam da estrela. Isso não é maravilhoso?! Moramos 

Chorosas, relatam o seguinte: Natureza costumam deixá-los por algum numa estrela!
- Olhe, Seu Chico! Estamos sentindo muita tempo na casa do dono, até que possam “Nossa casa está suspensa no céu. E foi 

falta dele! – e respeitosas, prosseguem: só o renascer novamente. Deus quem no-la deu...Nós moramos num 
senhor vendo como estamos sentindo a casa Era tanta a atenção dispensada por ele, que imenso jardim!”
vazia, pois ele nos faz muita falta. Era uma confiaram: Enxugando as lágrimas, num gesto de 
gracinha... e muito obediente! - Mas nós bão temos fé... Mas não reconhecimento, beijaram-lhe a mão e o 

Emocionadas e chorando. Imagine que acreditamos em Deus! rosto, dele recebendo o mesmo tratamento.
elas tinham perdido um neto, mas qual não foi Aquela confissão, feita com muita E retiraram-se, renovadas e sorridentes.
a minha surpresa, quando uma delas, angústia, tocou-me o coração.
lacrimosa, acrescentou: O Chico, apiedado, parecia envolvê-las em         Cezar Carneiro De Souza

- Vimos aqui procurar o senhor, porque sua terna compreensão, como somente o amor 
estamos muito triste pala morte do nosso materno sabe fazer ao proteger os filhinhos Livro “Encontros com 
cachorrinho. insipientes e inseguros. Então, emocionado, Chico Xavier” 

Ao ouvir aquilo, confesso que me fugiu o obtemperou:
respeito a que elas se vinham impondo até ali. - Mas... Deus é o Criador! Ele é o nosso 

Mentalmente refleti: “Não é possível! Pai!
Procurarem o Chico até para estas coisas?! “Observemos quantas maravilha a 

Entretanto, para meu espanto,atencioso, o comprovar sua existência.

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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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*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

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

LIÇÃO INESQUECÍVEL

uando Barsabás, o tirano, demandou o povoavam-no em todas as direções. E Barsabás acompanhou o tênue raio do 
reino da morte, buscou debalde Barsabás, sem perceber, alcançara a Casa tênue fulgor que se desprendia daquela gota Qreintegrar-se no grande palácio que lhe das Preces de Louvor, nas faixas inferiores do estelar, mas, em vez de elevar-se as Alturas, 
servira de residência. firmamento. encontrou-se numa carpintaria humilde da 

A viúva, alegando infinita mágoa, Não obstante deslumbrado, chorou, própria Terra.
desfizera-se da moradia, vendendo-Ihe os impulsivo, ante o Ministro espiritual que Um homem calejado aí refletia,  
adornos. velava no pórtico. manobrando a enxó em pesado lenho...

Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas Após ouvi-lo, generoso, o funcionário Era Jonakim, aos quarenta de idade.
e jarrões, tapetes e perfumes, jóias e relíquias, angélico falou sereno: Como se estivessem os dois identificados 
sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos - Barsabás, cada fragmento luminoso que no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, 
querelavam no tribunal, disputando a melhor contemplas é uma prece de gratidão que subiu qual viajante abatido, de volta ao calor do lar... 
parte da herança. da Terra ... (...)

Ninguém lhe lembrava o nome, desde que - Ai de mim - soluçou o desventurado - eu 
não fosse para reclamar o ouro e a prata que jamais fiz o bem... Decorrido um ano, Jonakim, a carpinteiro, 
doara a mordomos distintos. - Em verdade - prosseguiu a informante -, ostentava, sorridente, nos braços, mais um 

E porque na memória de semelhantes trazes contigo, em grandes sinais, a pranto e a filhinho, cujos louros cabelos emolduravam 
amigos ele não passava, agora, de sombra, sangue dos doentes e das viúvas, dos belos olhos azuis.
tentou o interesse afetivo de companheiros velhinhos e órfãos indefesos que despojaste, Com a benção de um pão dado a um 
outros da infância... nos teus dias de invigilância e de crueldade; menino triste, por espírito de amor puro, 

To d a v i a ,  e n t r e  e l e s  e n c o n t r o u  entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma conquistara Barsabás, nas Leis Eternas, o 
simplesmente a recordação dos próprios atos oração de louvor... prêmio de renascer para redimir-se.
de malquerença e de usura. E apontou-lhe acanhada estrela, que 

Barsabás, entregou-se as lágrimas de tal brilhava a feição de pequenino disco solar. Irmão X
modo, que a sombra lhe embargou, por fim, a - Há trinta e dois anos - disse, ainda, o 
visão, arrojando-o nas trevas. instrutor -, deste um pão a uma criança e essa (Do Livro O Espírito da Verdade. 

Vagueou por muito tempo no nevoeiro, criança te agradeceu, em prece ao Senhor da Psicografia de Francisco Cândido Xavier.)
entre vozes acusadoras, até que um dia Vida.
aprendeu a pedir na oração, e, como se a Chorando de alegria e consultando velhas 
rogativa lhe servisse de bússola, embora lembranças, Barsabás perguntou:
caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se - Jonakim, o enjeitado?
lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus - Sim, ele mesmo - confirmou o 
passos, um santuário sublime, faiscante de missionário divino. - Segue a claridade do pão 
luzes. que deste, um dia, por amor, e livrar-te-ás, em 

Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes definitivo, do sofrimento nas trevas.

C o l a b o r a ç ã o :  P ro f . ª  

Leudimila Rodrigues 

Tempeste

A HISTÓRIA DE UM PÃO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO
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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/

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

RÁDIO TERRA FM

Acompanhem 
a USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

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

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

.

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

Quatro Mãos

OS PAIS ENVELHECEM
alvez a mais rica, forte e profunda e a sabedoria que antes era referência para ausente. As  roupas favoritas para sempre 
experiência da caminhada tudo na vida. dobradas sobre a cama, os chinelos em 
humana seja a de ter um filho. um canto qualquer da casa.Aos poucos, a atitude dos filhos se T

torna cada vez mas impertinente. Então, valorize o tempo de agora com Plena de emoções, por vezes 
Praticamente não ouvem mais os os pais idosos. Paciência com eles quando angustiante, ser pai ou mãe é provar os 
conselhos. se recusam a tomar os remédios, quando limites que constituem o sal e o mel do ato 

falam interminavelmente sobre doenças, A cada dia demonstram mais de amar alguém.
quando se queixam de tudo.impaciência. Acham que os pais têm Quando nascem, os filhos comovem 

opiniões superadas, antigas. Abrace-os apenas, enxugue as por sua fragilidade, seus imensos olhos, 
lágrimas deles, ouça as histórias (mesmo Pior é quando implicam com as sua inocência e graça.
que sejam repetidas) e dê-lhes atenção, manias, os hábitos antigos, as velhas Basta vê-los para que o coração se 
afeto...músicas. E tentam fazer os velhos pais se alargue em riso e cor. Um sorriso é capaz 

adaptarem aos novos tempos, aos novos Acredite: dentro daquele velho de abrir as portas de um paraíso.
costumes. coração brotarão todas as flores da Eles chegam à nossa vida com 

esperança e da alegria.Quanto mais envelhecem os pais, mais promessas de amor incondicional. 
os filhos assumem o controle. Quando Dependem de nosso amor, dos cuidados 
eles estão bem idosos, já não decidem o Redação do Momento Espírita.que temos. E retribuem com gestos que 
que querem fazer ou o que desejam comer enternecem.
e beber. Raramente são ouvidos quando Disponível no CD Momento Espírita, Mas os anos passam e os filhos 
tentam fazer algo diferente. v.13, ed. Fep.crescem. Escolhem seus próprios 

Passeios, comida, roupas, médicos - caminhos, parceiros e profissões. Trilham 
tudo passa a ser decidido pelos filhos.novos rumos, afastam-se da matriz.

E, no entanto, os pais estão apenas O tempo se encarrega da formação de 
idosos. Mas continuam em plena posse da novas famílias. Os netos nascem. 
mente. Por que então desrespeitá-los?Envelhecemos. E então algo começa a 

Por que tratá-los como se fossem mudar.
inúteis ou crianças sem discernimento?Os filhos já não têm pelos pais aquela 

Sim, é o que a maioria dos filhos faz. atitude de antes. Parece que agora só os 
Dá ordens aos pais, trata-os como se não ouvem para fazer críticas, reclamar, 
tivessem opinião ou capacidade de apontar falhas.
decisão.Já não brilha mais nos olhos deles 

E, no entanto, no fundo daqueles olhos aquela admiração da infância e isso é uma 
cercados de rugas, há tanto amor. dor imensa para os pais.
Naquelas mãos trêmulas, há sempre um Por mais que disfarcem, todo pai e 
gesto que abençoa, acaricia.mãe percebe as mínimas faíscas no olho 

de um filho.
*   *   *É quando pais idosos, dizem para si 

mesmos: Que fiz eu? Por que o encanto 
acabou? Por que meu filho já não me tem A cada dia que nasce, lembre-se, está 
como seu herói particular? mais perto o dia da separação. Um dia, o 

velho pai já não estará aqui.Apenas passaram-se alguns anos e 
parece que foram esquecidos os cuidados O cheiro familiar da mãe estará 

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 12/08 - Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest 

DIA 19/08 -Edgar Feres Filho

DIA 26/08 - Som & Imagem

DIA 02/09 - 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

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

les estão aí, entre nós, quando não chegam, também passam, assim como a 
nós próprios, e podemos observá- chuva e o vendaval, e quando nos deixam 
los todos os dias caminhando pelas erosões desastrosas é o momento de se E
ruas, cuidando de seus afazeres, buscar a serenidade através da resignação 

dando respostas às suas responsabilidades e da fé que estimula à busca de soluções, e 
pela incumbência que receberam de fazer ao exercício da paciência.
o  melhor,  são  pessoas  comuns  A solidariedade é um caminho para se 
transportando o fardo escolhido para dar alcançar a superação nessas fases em que 
suprimento às suas próprias necessidades. todos nós precisamos nos ajudar 
São estes e tantos outros indivíduos reciprocamente. Ao aflito, a necessidade 
entregues à ociosidade ou à desarmonia da fé e da humildade que o coloca em 
psíquica, que enfrentam os dissabores de condições de igualdade com outros 
tão angustioso sintoma da aflição. irmãos, abrindo as portas do coração e 
Todos nós estamos sujeitos às aflições que fechando as porteiras do orgulho, 
fazem parte do estágio de purificação em induzindo-o à busca da ajuda necessária à 
que nos encontramos. Precisamos superação. Ao socorrista solidário, o amor 
aprender a superar essas situações que e a abnegação no exercício do auxílio 
deparamos pelo caminho, e que nos atinge caridoso da atenção, da palavra 
em certas ocasiões nos causando orientadora e confortadora, e a ação 
sofrimentos em virtude das nossas providencial muitas vezes  necessária.
imperfeições. Os motivos são diversos: As A meu ver a vivência terrena é um período 
grandes perdas, a saúde frágil, a de aquisições indispensáveis na área dos 
ingratidão, o abandono, a solidão, o sentimentos, cujas aflições servem como 
remorso, a desilusão, uma desavença, um parâmetro para avaliação das verdadeiras 
desgos to ,  problemas  fami l ia res ,  condições de equilíbrio do espírito, de 
insatisfação profissional, etc.                            a c  o  r d  o    c  o  m    o   seu potencial de superação.                 
Podemos identificar esses semelhantes 
que passam por estes infortúnios muitas 
vezes  ocultos por pessoas cuja 
personalidade não permite que sejam 
exteriorizadas tais situações, mas que são 
d e n u n c i a d a s  p e l o s  s e m b l a n t e s  
transtornados pelas aflições que carregam, 
facilitando essa identificação, podendo 
assim ser percebida pela expressão facial 
que revela a ausência da alegria e da 
satisfação de viver.
Quando a vida nos surpreende com 
provações inesperadas, há de se 
compreender que as situações que nos 

       
                  Nelson Nascimento
      (Nelson.nascimento1@yahoo.com.br)

                                                  O SEMBLANTE DA AFLIÇÃO

AH! SE EU TIVESSE 
ASAS

I
Ah!... Se eu tivesse asas,

Voaria muito alto,
Voaria até as entranhas do 

infinito,
Aonde da terra,

Não se ouviria mais gritos!
Levaria então, uma câmera 

escondida,
Para ali filmar, todos os tipos de 

vidas,
Nas grandezas do mundo 

espiritual,
Na grande Paz, por ali inserida!

  
II

 Como, eu não as tenho,
Continuamos a rastejar pela terra,

Onde quase sempre,
Há muitos rumores de guerras,
Deixando alfinetadas de dor,

Mais eis que o Grande Mestre 
Jesus,

Ao suportar o peso da cruz,
Nos deixara muitas réstias de 

Amor!

José Bastos

POESIA
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