
le sabia que um dia ainda ia Ouviu uma voz conhecida. arrumar esta camisa, ajeitar os óculos, dar 
amaldiçoar toda aquela liberdade. A - Você está aí, pensei que tivesse ido um tapa na cabeleira… viu só, mó gato.
poça de vômito ao lado, empastada embora e me deixado aqui. - Sério, tô me achando caidasso, cansado. E
de sangue era mais uma prova que - Groppo é você. Olha esta olheira, sente o cheiro, acho que 

algo estava totalmente fora da realidade. - Claro que sou eu, o que foi, não passou o faz uma semana que não tomo banho.
Vestiu a camisa, não sem antes reparar baque de ontem. - Esquenta não, vamos passar na sua mãe, 

nas manchas negras a circundar os braços, - Não é isso, minhas vistas escureceram. lá você pega uma grana com a velha, toma 
as veias estuporadas de pico. O reflexo do - Ah! Deve ser fraqueza, há três dias que um banho, enche o bucho e partimos pra 
seu rosto nas lentes dos óculos que ele não comemos nada, vamos sair daqui. mais um dia de agito.
levava ao rosto o fez sentir náuseas Saíram daquele local e logo à frente - É verdade.
novamente. Entretanto não continha mais encontram um buteco. Comeram algo que Passado um tempo, desceram do ônibus, 
uma migalha em seu estômago, nem mesmo devia estar ali já há quase uma semana. O pois como esperado o combustível terminou 
a bile. gosto era horrível, mas o estômago aceitou dez quilômetros depois.

Tentou situar-se, lembrar onde estava e numa boa. A mãe morava numa mansão, o pai fora 
principalmente como sair dali. Olhou as Não foi necessário andar muito, lá estava um grande empresário do ramo têxtil, 
chaves no bolso, pelo menos ainda estava seu carro, que um dia fora zero, hoje não deixou muito dinheiro pra família.
com o carro, não tinha o trocado por um passava de uma lata de sardinha. Todo - Meu filho olha seu estado, meu Deus… 
papelote qualquer. O complexo de amassado, riscado, os estofados queimados o quê você está fazendo com a sua vida? Sua 
apartamentos ao seu redor não dava pista das pontas de cigarro, o ponteiro de mulher me disse que faz mais de dois meses 
alguma, acreditava que nunca estivera ali combustível marcando a reserva. que não aparece em casa, os meninos estão 
antes. - Aê Groppo, descola uma grana pra morrendo de saudades. Credo que cheiro 

Pensou “Diabos, o que estou fazendo da gente colocar Shell, pois o que tem aqui não horrível, sua aparência, suas roupas.
minha vida”, mas logo expulsou esta ideia, chega nem na metade do caminho. - Para mãe, me deixa, só queria vir aqui 
afinal o tinhoso poderia aparecer em pessoa - Tenho ainda vintão comigo. Queria lhe dar um abraço, quem saber almoçarmos 
e acabar levando-o, não para sua casa, mas comprar um papel pra mais tarde. juntos, tomar um banho, mas bem que o 
pro inferno, afinal ele não estava tão - Então… sabe velho, tô a fim de parar Groppo me falou que vocês não gostam de 
distante das garras do chifrudo. com isso, voltar pra casa, ficar com os pias, mim, não querem me ver feliz, ficam 

Sentiu o sol envolver seu rosto, era bom, dar atenção pra patroa, mudar sabe… controlando a minha vida, me dizendo o que 
deixou abraçar por inteiro, começava a - Cê é maluco… sua mulher te tocou de fazer.
sentir as energias revigorarem. De repente casa, não quer ver sua cara. Tu torrou toda a - Meu filho, o Groppo 
os olhos escureceram e um riso perturbado grana que ela ganhou fazendo faxina. morreu já faz três anos…
surgiu em sua face ou pelo menos ele - Sei disso, mas quando acordei hoje, 
imaginou. percebi que se continuar nessa vida não 

- Opa, vamos com calma, ainda estou duro mais um mês.
muito fraco. Concluiu. Alguém aí. Gritou - Rá rá rá, você disse isso o mês passado e 
assustado. olha só, tá interasso, lindão, vem cá deixa eu 
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MÁ INFLUÊNCIA

"Pois aquilo que o homem semear, isso Pequeninas sementeiras de bondade 
também ceifará. Paulo (Gálatas, 6:7) geram abençoadas fontes de alegria.

O trabalho bem vivido produz o tesouro 
ão é preciso morrer na carne para da competência.Nconhecer a lei das compensações. Atitudes de compreensão e gentileza 

Reparemos a luta vulgar. estabelecem solidariedade e respeito, junto 
O homem que vive na indiferença pelas a nós.

dores do próximo, recebe dos semelhantes Otimismo e esperança, nobreza de caráter 
a indiferença pelas dores que lhe são e puras intenções, atraem preciosas 
próprias. oportunidades de serviço, em nosso favor.

Afastemo-nos do convívio social e a Todo dia é tempo de semear.
solidão deprimente será para nós a resposta Todo dia é tempo de colher.
do mundo. Não é preciso atravessar a sombra do 

Se usamos severidade para com os outros, túmulo para encontrar a justiça, face a face. 
seremos julgados pelos outros com rigor e Nos princípios de causa e efeito, achamo-
aspereza. nos incessantemente sob a orientação dele, 

Se praticamos, em sociedade ou em em todos os instantes de nossa vida.’’
família, a hostilidade e a aversão, entre 
parentes e vizinhos encontraremos a Emmanuel
antipatia e a desconfiança.

Se insultarmos nossa tarefa com a (Obra: Segue-me, pisc. 
preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à Chico Xavier)
inaptidão.

Um gesto de carinho para com o 
desconhecido na via pública granjear-nos-á 
o concurso fraterno dos grupos anônimos 
que nos cercam.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

NA LUTA VULGAR

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

.

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

OUTUBRO É 
MÊS DAS 

CRIANÇAS.
AUXILIE A 

EVANGELIZA-
ÇÃO DO SEU 

CENTRO!



ongregados, em torno do Cristo, os cozidas. Depois, devo temperá-las, - Senhor, há criaturas, 
domésticos de Simão ouviram a voz tornando-as agradáveis ao sabor. porém, que lutam e 
suave e persuasiva do Mestre, - Pretenderias, também, porventura, sofrem; no entanto, jamais C
comentando os sagrados textos. servir pão cru à mesa? aprendem.

Quando a palavra divina terminou a - De modo algum — tornou a velha O Cristo pousou na interlocutora os olhos 
formosa preleção, a sogra de Pedro humilde —; antes de entregá-lo ao muito lúcidos e tornou a indagar:
indagou, inquieta: consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao - Que fazes das lentilhas endurecidas que 

- Senhor, afinal de contas, que vem a ser a calor do forno. Sem essa medida... não cedem à ação do fogo?
nossa vida no lar? O Divino Amigo então considerou: - Ah! sem dúvida, atiro-as ao monturo, 

Contemplou-a Ele, significativamente, - Há também um banquete festivo, na vida porque feririam a boca do comensal 
demonstrando a expectativa de mais celestial, onde nossos sentimentos devem descuidado e confiante.
amplos esclarecimentos, e a matrona servir à glória do Pai. O lar, na maioria das - Ocorre o mesmo — terminou o Mestre 
acrescentou: vezes, é o cadinho santo ou o forno — com a alma rebelde às sugestões 

- Iniciamos a tarefa entre flores para preparador. O que nos parece aflição ou edificantes do lar. A luta comum mantém a 
encontrarmos depois pesada colheita de sofrimento dentro dele é recurso espiritual. fervura benéfica; todavia, quando chega a 
espinhos. O coração acordado para a Vontade do morte, a grande selecionadora do  

No começo é a promessa de paz e Senhor retira as mais luminosas bênçãos de espiritual para os celeiros de Nosso Pai, os 
compreensão; entretanto, logo após, suas lutas renovadoras, porque, somente aí, corações que não cederam ao calor 
surgem pedras e dissabores... de encontro uns com os outros, examinando santificante, mantendo-se na mesma 

Reparando que a senhora galiléia se aspirações e tendências que não são nossas, dureza, dentro da qual foram conduzidos ao 
sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa observando defeitos alheios e suportando- forno bendito da carne, serão lançados fora, 
Jesus em responder: os, aprendemos a desfazer as próprias a fim de permanecerem, por tempo 

- O lar é a escola das almas, o templo onde imperfeições. indeterminado, na condição de adubo, entre 
a sabedoria divina nos habilita, pouco a Nunca notou a rapidez da existência de os detritos da Natureza.
pouco, ao grande entendimento da um homem? A vida carnal é idêntica à flor 
Humanidade. da erva. Pela manhã emite perfume, à noite, Neio Lúcio

E, sorrindo, perguntou: desaparece... O lar é um curso ligeiro para a 
(Pisc. Chico Xavier)- Que fazes inicialmente às lentilha, antes fraternidade que desfrutaremos na vida 

de servi-las à refeição? eterna. Sofrimentos e conflitos naturais, em 
A interpelada respondeu, titubeante: seu círculo, são lições.
- Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las A sogra de Simão escutou, atenciosa, e 

ao fogo para que se façam suficientemente ponderou:

alimento

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 JESUS NO LAR 

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

A ESCOLA DAS ALMAS

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

MENSAGEM DA CRIANÇA
Dizes que sou o futuro. Sou alguém que te bate à porta em 
Não me desampares no presente. nome de Deus.
Dizes que sou a esperança da paz. Ensina-me o trabalho e a 
Não me induzas à guerra. humildade, o devotamento e o 
Dizes que sou a promessa do bem. perdão.
Não me confies ao mal. Compadece-te de mim e orienta-
Dizes que sou a luz dos teus olhos. me para o que seja bom e justo...
Não me abandones às trevas. Corrige-me enquanto é tempo, 
Não espero somente o teu pão. ainda que eu sofra...
Dá-me luz e entendimento. Ajuda-me hoje para que amanhã eu 

não te faça chorar.Não desejo tão só a festa de teu 
carinho.

MEIMEI
Suplico-te amor com que me 

eduques. (Méd ium:  Franc i sco  
Não te rogo apenas brinquedos. Cândido Xavier - Livro: 

“Antologia da Criança”) Peço-te bons exemplos e boas 
palavras.

Não sou simples ornamento de 
teu caminho.

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

CICLO DE 
PALESTRAS 2013

C.E. ‘‘AMOR E CARIDADE’’
DIA 11/10 - 20 H

PROFª LEUDIMILA RODRIGUES

C.E. ‘‘FÉ, AMOR E JUSTIÇA’’
DIA 21/10 - 20 H

Vídeo Sobre a Vida de Kardec
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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

 OS SAPATOS DOS OUTROS - SOBRE EMPATIA
s países de língua inglesa usam os pais, percebendo e entendendo suas 
um termo muito interessante preocupações, suas dúvidas, suas 
para explicar a empatia: colocar inseguranças, e sua vontade de sempre O

seus pés nos sapatos dos outros. acertar e de fazer o melhor para seus 
rebentos.Trata-se de um exercício difícil, num 

primeiro momento, mas, que depois de A esposa precisa colocar-se no lugar 
aprendido, torna-se grande aliado para do marido, o marido no lugar da esposa. 
melhorar as nossas relações com o Ambos precisam conhecer o mundo do 
próximo. outro, suas angústias, suas dificuldades 

e o que lhe dá alegria.Essa técnica envolve a capacidade de 
suspender provisoriamente a insistência Puxa... Que dia terrível você teve hoje! 
no próprio ponto de vista, e encarar a Vou tentar ajudá-lo fazendo uma 
situação a partir da perspectiva do outro. comidinha bem gostosa para nós dois. 

Assim esquecemos um pouco dos Significa imaginar qual seria a 
problemas.situação caso se estivesse no seu lugar, 

como se lidaria com o fato. Eis o exemplo de um gesto simples, 
mas precioso, de empatia.Isso ajuda a desenvolver uma 

conscientização dos sentimentos do Ainda outro:
outro e um respeito por eles, o que é um Que trabalheira você tem em casa, 
importante fator para a redução de meu amor... Acho que você precisa sair 
conflitos e problemas nas relações. um pouco para espairecer, não é? Vamos 

Só vestindo o calçado do outro sair só nós dois para jantar?
saberemos se ele é apertado ou não, se A criatividade voltada para o bem nos 
machuca aqui ou ali, e assim poderemos dará tantas e tantas ideias de como 
compreender e tomar atitudes mais realizar esse processo empático, 
eficazes para consolar e ajudar. indispensável para a sobrevivência dos 

Quem tem a habilidade da empatia lares.
consegue desenvolver a compaixão e Se desejamos harmonia e melhoria nas 
estender as mãos para auxiliar. relações, temos que passar pela empatia, 

Para que alguém esteja apto a, indubitavelmente.
verdadeiramente, consolar alguém, é *  *  *
indispensável ter a percepção ou mesmo Experimentemos usar o sapato do 
a compreensão do que está sofrendo outro. Experimentemos o mundo a partir 
aquele  que busca  ou aguarda do ponto de vista do outro. Saiamos do 
consolação. egocentrismo destruidor ainda hoje.

Quem tem o comportamento empático Empatia... Sempre.
compreende melhor, e julga menos, ou  
julga com menos severidade. Redação do Momento Espírita, com 

Quem usa a empatia entende as razões citação do cap. 18, do livro A carta 
do outro e consegue suavizar o ódio, o magna da paz, pelo Espírito Camilo, 
rancor, o ressentimento, preparando-se psicografia de José Raul Teixeira, ed. 
melhor para o perdão. Fráter.

A empatia ou a falta dela pode 
determinar se um lar viverá em 
constante guerra ou harmonia.

Os pais precisam da empatia na 
educação dos filhos, colocando-se em 
seu lugar constantemente – evitando as 
b r o n c a s  d e s n e c e s s á r i a s ,  o s  
comportamentos distanciadores e a falta 
de contato com as emoções das crianças.

Os filhos devem usar de empatia com 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

 luz se faz abrindo portais criados 
pela grandeza da união de
pensamentos e desejos altruístas A
que enobrecem a alma, criando

condições reais para o verdadeiro trabalho 
caritativo assistencial, dando a todos a 
percepção de sentimentos adormecidos, 
que ora surgem para uma nova etapa para as 
suas vidas.

A renovação individual somente será 
feita na medida em que desabrocha do 
íntimo, 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 
mais necessitado.

A quantidade da semeadura será sempre 
relevante quando a minoria das sementes 
germinadas forem a grandeza da sua 
realização, e a qualidade será o teu mérito 
espelhado por suas realizações.

Persevere, não desista nunca dos sonhos 
e objetivos, com certeza todos eles fazem 
parte do seu crescimento evolutivo.

       Dr. Hans Vansberg

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

O DESPERTAR

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

Quatro Mãos
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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 07/10 - Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest 
DIA 14/10 -Edgar Feres Filho
DIA 21/10 - Ciclo de Palestras
DIA 28/10 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 04/11 - Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest

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
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

erto dia, quando eu voltava do um deles as suas necessidades, tanto na 
trabalho, já ao cair da noite, passava parte material como espiritual, e assim Cpelo calçadão quase deserto, procurarmos orientá-los da maneira que 

quando vi uma adolescente com uma acharmos a mais correta, e principalmente 
mochila nas costas, agasalho tipo jaqueta, pelo exemplo que lhes passamos através de 
como estas estudantes em dia de viagem. nossos  procedimentos, nossas atitudes, 
Estava a falar no telefone público, e pelo nossas palavras ou nosso comportamento 
tom alto de sua voz, dava a entender que era social.
interurbano. Então pude ouvir a seguinte Devemos enquanto são crianças 
frase: Cadê o pai? Cadê o pai? Esta frase tão plantar em seus corações a  sementinha da 
comum que ouvimos quase que diariamente fé religiosa, do amor ao próximo, alertá-los 
em nosso próprio lar, partindo daquela para a necessidade da prece, do amparo aos 
jovem, naquele momento em que mais necessitados através dos variados 
provavelmente se encontrava longe de casa caminhos da caridade, para que no futuro, 
e talvez dependendo de uma orientação quando já se sentirem donos de si mesmos, 
qualquer e às vezes até de recursos estas sementinhas possam germinar como 
financeiros do pai para se conduzir dali em no terreno fértil previamente preparado 
diante, levou-me a refletir sobre a pelo agricultor. Só assim encontrarão a 
importância da responsabilidade e assistência de que precisam para manterem 
influência dos pais na formação moral, o equilíbrio em seus momentos de 
intelectual e religiosa de seus filhos. dificuldades tão frequentes em nosso dia-a-

Sabemos  da s  d i f i cu ldades  e  dia.
insegurança dos jovens e também da Os ensinamentos espíritas nos dizem 
preocupação dos pais quando  se tem que que nos primeiros anos de vida de nossos 
estudar  e morar fora de casa por exemplo, filhos está a grande oportunidade que temos 
situação em que ficam sem aquele contato para edificar a plataforma na qual se 
mais direto com a família, quando não se sustentarão durante toda sua vida.
pode acompanhar mais de perto suas Ao chegar em casa, encontrei na sala, 
atividades no meio social em  que passarão meu filho que assistia a um programa de 
a conviver. Sabemos também, que cada esportes na televisão, e que me recebeu 
filho é um espírito diferente, com uma rota sorridente, dizendo: Olá paizão! Está com 
diferente no caminho da evolução, com suas cara de preocupação ou de cansaço do 
virtudes e seus pontos vulneráveis trabalho? Então, sorrindo eu lhe respondi: 
diferentes uns dos outros, com divergências Nada disso filho, na verdade, estou muito 
no comportamento, nas necessidades  contente e agradecido a Deus, por ter vocês 
afetivas, no grau de compreensão, no e o meu trabalho. 
temperamento emocional, na inteligência, 

            Nelson Nascimentoetc. Isso nos faz sentir a necessidade de 
olharmos para nossos filhos de maneira     (Nelson.nascimento1@yahoo.com.br)
carinhosa, procurando identificar em cada 

NOSSOS FILHOS

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

PROFESSORES 

I
Muitos passaram, pelas suas sábias 

mãos!
Que hoje, tornaram-se doutores,

Oriundos, dos potenciais dos seus 
ensinos,

Por isso mesmo, em teus louvores!
Deveríamos  todos, cantar hinos!

II
Nas fronteiras do saber,

Começamos todos na estaca zero,
Mas seguros, do seu dedicar sincero,

Nos interesses dos nossos 
conhecimentos,

Agregastes somas  para nossas vidas,
Que se transformaram

Nos louros dos belos talentos!

III
Pois saibam,

Que as dádivas dos seus saberes,
Acrescentaram nas vidas, em todas as 

partes,
Tornando as inteligências iluminadas,
No mundo dos negócios, das ciências 

e das artes,
E assim  professores,

 Agora dedico-lhes meus versos, 
E com gratidão, 

venho, homenagear-tes!

José Bastos

POESIA
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