
ou um frequentador assíduo do essencial.
Centro Espírita, independente se vou A adaptação a uma vida regrada na moral 
palestrar ou não eu estarei lá. Minhas e nos bons costumes, a alimentação S
ausências estão relacionadas ao fato saudável, a higiene pessoal e do lar, o amar 

de algum outro compromisso inadiável, ao próximo como a si mesmo, são passos 
uma gripe um pouco mais forte, que que aos poucos vão ganhando cada dia mais 
poderia estar transmitindo o vírus aos espaço em nossas atitudes.
companheiros ou quando eu fico com os Dizer que o Centro Espírita não é 
filhos pra minha esposa ir. hospital, mas sim escola muitas vezes 

Toquei no assunto, pois já há mais de afasta aquele que procura por resultados 
uma década optei por fazer das minhas urgentes. Na verdade o enfermo que 
noites de Segunda-feira um verdadeiro procura ajuda espiritual na maioria das 
ofício, levando a sério aquela uma hora que vezes é atendido, exceções àqueles que 
dedicarei a religião, filosofia e ciência. ainda não possuem merecimento.

Tenho observado durante esse tempo Entretanto de que adianta lavarmos o 
que muitos irmãos chegaram e partiram, prato apenas uma vez e não sempre após as 
poucos são os que ficaram. refeições.

Muitos desses chegaram à Casa em Nosso corpo e principalmente o espírito 
busca de algum tipo de lenitivo para suas necessita de higienização 
dores, sejam elas físicas ou espirituais. 
Ouviram as palestras, tomaram passes, 
beberam água fluidificada, curando-se ou 
não acabaram partindo.

Tempos depois lá estão eles de volta 
atrás de novas soluções para seus velhos  
problemas. Ouve-se mais alguma palestra, 
pede-se um livro emprestado, agarra-se a 
mensagem que é distribuída em formato de 
panfleto, mais passes, mais águas fluídas e 
a promessa de que não se ausentarão mais.

Infelizmente, semanas depois o 
companheiro ou companheira desaparece 
novamente.

Quem vive o espiritismo, estuda, 
pesquisa,  sabe que palestras, passes, água 
fluidificada ajuda, mas reforma íntima é 

constante. E a 
necessidade de seguirmos uma religião, 
independente de qual, contanto que ela te 
complete e te deixe feliz, é manancial 
salutar na preparação do nosso ser para 
entender o ser supremo que nos criou.

O conhecimento de nós mesmos também 
ajuda a melhorarmos gradualmente, 
progredindo a cada momento em que 
descobrimos o que estamos fazendo de 
errado e principalmente o que começamos a 
fazer que agrada a Deus.

Um ótimo mês queridos 
irmãos, fiquem na paz de 
Cristo.

Inibmort
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negar o que, sendo-lhes superior, pudesse entrar, como os outros, nesse mundo 
rebaixá-los, e a negar até mesmo a invisível que tanto ironizam. Então seus 
Divindade. E, se concordam em admiti-la, olhos se abrirão, e reconhecerão o erro. Mas 
contestam-lhe um dos seus mais belos Deus, que é justo, não pode receber da 
atributos: a ação providencial sobre as mesma maneira aquele que desconheceu o 
coisas deste mundo, convencidos de que seu poder e aquele que humildemente se 
são suficientes para bem governá-lo. submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los 
Tomando sua inteligência como medida da por igual.

1. Bem-aventurados os pobres de espírito, inteligência universal, e julgando-se aptos Ao dizer que o Reino dos Céus é para os 
pois que deles é o reino dos céus. (S. a tudo compreender, não podem admitir simples. Jesus ensina que ninguém será 
MATEUS, cap. V, v. 3.) c o m o  p o s s í v e l  a q u i l o  q u e  n ã o  nele admitido sem a simplicidade de 

compreendem. Quando se pronunciam coração e a humildade de espírito; que o 
2. A incredulidade se diverte com esta 

sobre alguma coisa, seu julgamento é para ignorante que possui essas qualidades será 
máxima: Bem-aventurados os pobres de 

eles inapelável. preferido ao sábio que acreditar mais em si 
espírito, como com muitas outras coisas 

Se não admitem o mundo invisível e um mesmo do que em Deus. Em todas as 
que não compreende. Por pobres de 

poder extra humano, não é porque isso circunstâncias, ele coloca a humildade 
espírito, entretanto, Jesus não entende os 

esteja fora do seu alcance, mas porque o seu entre as virtudes que nos aproximam de 
tolos, mas os humildes, e diz que o Reino 

orgulho se revolta à idéia de alguma coisa a Deus, e o orgulho entre os vícios que dele 
dos Céus é destes e não dos orgulhosos.

que não possam sobrepor-se, e que os faria nos afastam. E isso por uma razão muito 
Os homens cultos e inteligentes, segundo o 

descer do seu pedestal. Eis porque só tem natural, pois a humildade é uma atitude de 
mundo, fazem geralmente tão elevada 

sorrisos de desdém por tudo o que não seja submissão a Deus, enquanto o orgulho é a 
opinião de si mesmos e de sua própria 

do mundo visível e tangível. Atribuem-se revolta contra Ele. Mais vale, portanto, para 
superioridade, que consideram as coisas 

demas iada  in t e l igênc ia  e  mui to  a felicidade do homem, ser pobre de 
divinas como indignas de sua atenção. 

conhecimento para acreditarem em coisas espírito, no sentido mundano, e rico de 
Preocupados somente com eles mesmos, 

que, segundo pensam, são boas para os qualidades morais. 
não podem elevar o pensamento a Deus. 

simples, considerando como pobres de 
Essa tendência a se acreditarem superiores (Cap. VII - Bem-aventurados os pobres de espírito os que as levam a sério.
a tudo leva-os muito freqüentemente a espírito - ESE - Allan Kardec)Entretanto, digam o que quiserem, terão de 

o dia 12/02, nosso confrade prof. 
Waldomiro Borges Bana esteve na NBarra da Lagoa em Florianópolis 

no Estado de Santa Catarina, aonde 
palestrou no Educandário Espírita 
Caminhos de Luz. 

O tema ‘‘Fora da Caridade não há 
s a lvação ’’ i l uminou  todos  que  
compareceram.

Fica o nosso agradecimento aos amigos 
que recepcionaram o professor nesta 
viagem.

Deus os ilumine!

 

O QUE SE DEVE ENTENDER POR POBRES DE ESPÍRITO

FLORIPA



resente à reunião familiar, Filipe, em existência de si própria. A filosofia, sem e  t r a n s m i t i a  s u a s  
dado instante, perguntou ao Divino dúvida, apresentava singulares vantagens, experiências a todos os P
Mestre: des tacando-se  a  do es t ímulo ao que se propusessem ouvi-

- Senhor, qual é o maior servidor do Pai pensamento, mas as perturbações de que se lo. Aperfeiçoou a madeira, 
entre os homens na Terra? fazia acompanhar eram das mais plantou árvores benfeitoras, construiu 

Jesus refletiu alguns minutos e contou: lastimáveis, legando o filósofo muitas casas e instalou uma escola modesta. Em 
- Grande multidão se congregava em indagações inúteis aos cérebros menos breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a 

extenso campo, quando aí estacionou aptos ao esforço de elevação. Em seguida, paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, 
famoso guerreiro carregado de espadas e compareceu um sacerdote, munido de a prosperidade e o contentamento de viver. 
medalhas, que passou a dar lições de tática roupagens e símbolos, que forneceu muitas Com o espírito de trabalho e educação que 
militar, concitando os circunstantes ao regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu ele difundia, a defesa era boa, a política 
aprendizado da defesa. O povo começou a a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a ajudava, a filosofia era preciosa e o 
fazer exercícios laboriosos, dando saltos e proteção divina, em horas certas. sacerdócio era útil, porque todas as ações, 
entregando-se a perigosas corridas, sem En t r e t an to ,  t odos  o s  p rob lemas  no campo, permaneciam agora presididas 
proveito real; todavia, continuou como f u n d a m e n t a i s  d a  c o m u n i d a d e  pelo santo imperativo da execução do dever 
dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo permaneceram sem alteração. pessoal no bem de todos.
muitos jovens nas atividades preparatórias No extenso domínio, não havia diretrizes Calou-se o Cristo, mas a assistência 
de guerra provável. Logo depois, apareceu ao trabalho, nem ânimo consciente, nem reduzida não ousou qualquer indagação.
na mesma região um grande político, com valor, nem alegria. A doença e a morte, a Após contemplar o horizonte longínquo, 
pesada bagagem de códigos, e dividiu a necessidade e a ignorância eram fantasmas em longos instantes de pensamento mudo, o
massa em vários partidos, declarando-se os de toda a gente. Mestre terminou:
moços contra os velhos, os lares pobres Certo dia, porém, apareceu ali um - Em verdade, há muitos trabalhadores no 
contra os ricos, os servos contra os homem simples. Não trazia armas, nem mundo que merecem a bênção do Céu pelo 
mordomos, e, não obstante a sementeira de escrituras, nem discussões e nem imagens, bem que proporcionam ao corpo e à mente 
benefícios materiais, introduzidos na zona mas pelo sorriso espontâneo revelava um das criaturas, mas aquele que educa o 
pela competição dos grupos entre si, o coração cheio de boa-vontade, guiando as espírito eterno, ensinando e servindo, paira 
político seguiu adiante, deixando escuros mãos operosas. Não pregava doutrinas acima de todos.
espinheiros de ódio, desengano e discórdia espetacularmente; todavia, nos gestos de 
entre os seus colaboradores. bondade pura e constante, rendia culto Neio Lúcio

Depois dele, surgiu um filósofo, sincero ao Todo-Poderoso. Começou a (Pisc. Chico Xavier)
sobraçando volumosos alfarrábios e dividiu evidenciar-se, lavrando uma nesga do 
o povo em variadas escolas de crença que, campo e adornando-a de flores e frutos 
em breve, propagavam infrutíferas preciosos. Conversava com os seus 
discussões nos círculos de toda gente; a companheiros de luta, aproveitando as 
multidão duvidou de tudo, até mesmo da horas no ensinamento fraterno e edificante 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR 

*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

O MAIOR SERVIDOR

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

OBSESSÕES
...e não nos deixei cair em Estabelecida a ligação com as pequeninas que devem ser evitadas, 
tentação mas livra-nos do mal” sombras por semelhantes tomadas de qual se procede com o minúsculo foco 
– Jesus (Mateus, 6:13). invigilância, eis que surgem as de infecção. Para isso, dispomos todos “

grandes brechas na organização da de recursos infalíveis, quais sejam: a 
vida ou na moradia da alma: dieta do silêncio, a vacina da Nem sempre  consegu imos  

 A desarmonia em casa... tolerância, o detergente do trabalho e o perceber. 
 A discórdia no grupo da ação... anti-séptico da oração. Os processos obsessivos, vastas 
 O fogo da crítica... vezes,  porém, principiam de 
 O veneno da queixa... Emmanuelbagatelas: 
 A doença imaginária... O olhar de desconfiança... 
 A rede da intriga... (Livro: Segue-me - Pisc. Fgrancisco Um grito de cólera... 
 A treva do ressentimento... Cândido Xavier)Uma frase pejorativa... 
 A discussão infeliz... A ponta de sarcasmo... 
 O afastamento de companheiros... O momento de irritação... 
 A rixa sem propósito... A tristeza sem motivo... 
As obsessões que envolvem O instante de impaciência... 

individualidades e equipes quase A indisposição descontrolada... 
sempre partem de inconveniências 

C o l a b o r a ç ã o :  
Pro f . ª  Leud imi la  
Rodrigues Tempeste

Acompanhem a 
USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins
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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: movimentoespirita.bauru@gmail.com

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

ostaríamos de lembra-los que a André Luiz Vieira falará sobre a A 
programação do III Humanizar Psicologia da Alegria na Transformação Gem Promissão está fantástica. Interior.

Teremos no dia 12/04 sábado pela Logo a seguir o nosso querido Agnaldo 
manhã o professor Alkindar de Oliveira Paviani falará sobre Mediunidade como 
que com lucidez que lhe é própria falará ferramenta de Autoconhecimento. Após o 
sobre a Reforma Intima e a Humanização Almoço haverá um Workshop com a 
na Seara Espírita. No período da tarde Equipe Humanizar, cujo tema é a 
nosso amigo J. Godinho  estará Conivência em Grupos, e para encerrar 
apresentado um seminário sobre com chave de ouro a nossa querida 
Apometria, Personalidades e Múltiplas nos brindará  com um musical 
personalidades e suas implicações na inesquecível, transbordando nossos 
Programação Reencarnatór ia  da  corações de alegria e emoção.
Atualidade.

Teremos o jantar com o musical do Serão momentos de intenso aprendizado 
Walter Armstrong e para encerrar a noite sob a luz da Doutrina Espirita.
nada mais nada menos que Paula Zamp e 
Gabriel Rocha nos emocionando e Grande abraço,
encantando a todos com a musicalidade 
divina. Nice Silva e equipe Humanizar - 

No domingo dia 13/04, muitas surpresa Promissão
nos aguardam...

Paula 
Zamp 

HUMANIZAR PROMISSÃO 2014

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

Quatro Mãos

TEU FILHO
a sabedoria de um anônimo Dá-me um filho que nunca se curve A maternidade e a paternidade são 
colhemos as seguintes exortações: quando deve erguer o peito. Um filho que missões das mais relevantes na face da Terra.
É absolutamente necessário que se saiba conhecer-Te, e conhecer a si mesmo, Quando os pais recebem, no lar, um D
compreenda o erro daqueles pais que é a pedra fundamental de todo Espírito reencarnado na qualidade de seu 

que se propõem a dar ao filho felicidade, conhecimento. filho, recebem de Deus o voto de confiança 
como quem dá um presentinho. Conduze-o, não pelo caminho cômodo e que o poderão bem conduzir na vida, 

O máximo que se pode fazer é encaminhá- fácil, mas pelo caminho áspero, atormentado levando-o a progredir.
lo em direção a ela, para que ele a conquiste. pelas dificuldades e os desafios, e, aí, deixa- A tarefa não é tão difícil quanto possa 

o aprender a sustentar-se firme na Quanto menos trabalho tiverem os pais parecer. Não exige o saber do mundo, 
tempestade, e a sentir compaixão pelos que nos primeiros anos, mais, muitíssimo mais, podendo ser desempenhada pelo ignorante 
falham.terão no futuro. como pelo sábio.

Dá-me um filho cujo coração seja claro, Habitua-o, mãe, a colocar cada coisa em O trabalho é como o de um jardineiro que 
cujos ideais sejam altos. Um filho que seu lugar e a realizar cada ação a seu tempo. corta os rebentos defeituosos à medida que 
domine a si mesmo, antes que pretenda A ordem é a primeira lei do céu. os vê despontar na árvore. O resultado é 
dominar os demais. primoroso.Que não esteja ocioso. Que leia, que 

Um filho que aprenda a rir, mas também a desenhe, que te ajude em alguma atividade, Por isso, não devem os pais se esquecer 
chorar. Um filho que avance em direção ao que se acostume a ser atento e prestativo. que, ao investirem na educação do filho, 
futuro, mas que nunca se esqueça do estão semeando para a eternidade, desde que Deixa algo no chão para que ele o recolha. 
passado. o Espírito é imortal e seu destino final é a Incentiva-o a limpar, arrumar, cuidar ou 

E depois que lhe tiveres dado tudo isso, perfeição.elaborar alguma coisa; que te alcance certos 
adiciona-lhe, suplico-te, suficiente senso de objetos de que necessitas.
humor, de modo que possa ser sempre sério, Enfim, brinda-o com as oportunidades Redação do Momento Espírita, com base 
mas  que  não  tome  a  s i  mesmo  para que use suas energias, sua atividade, sua no texto Como filho pobre, de autoria 
demasiadamente a sério.vontade e ele o fará com prazer. ignorada e no cap. Oração de um pai, de 

Dá-lhe humildade, para que possa Douglas McArthur, ambas do livro Um *   *   *
recordar sempre a simplicidade da presente especial, de Roger Certamente, com a preocupação de bem 
verdadeira grandeza, a imparcialidade da Patrón Lujándesempenhar a sua missão junto ao filho, é 
verdadeira sabedoria, e a mansidão da que um pai escreveu a seguinte oração:
verdadeira força.Dá-me, senhor, um filho que seja forte o 

Então, eu, seu pai, me atreverei a bastante para saber quando é fraco. E valente 
murmurar: “Não tenho vivido em vão.”o bastante para enfrentar a si mesmo quando 

*   *   *sentir medo.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

PINTURA
MEDIÚNICA

COM A MÉDIUM
VALDELICE SALUM

DIA: 08/03 - ÀS 16:00
LOCAL: CASA DOS

ESPÍRITAS
RUA PAULO A. GIRALDI, 166

LINS/SP
ENTRADA: 1 KG ALIMENTO 

NÃO PERECÍVEL
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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 10/03 - Reunião
DIA 17/03 - 
DIA 24/03 - 
DIA 31/03 - 
DIA 07/04 -

Reinaldo Trombini Junior
Edgar Feres Filho
Som & Imagem
Prof.ª 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

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

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

QUANDO O AMOR 
ESTÁ NO CORAÇÃO

I
Quando o AMOR que JESUS nos pede,
Está no coração, percebe-o, pelos sons 

das palavras articuladas,
Percebe-o, quando o próprio semblante 

o exprime,
Nenhuma decisão será tomada,

Sem que o bom senso e o ego, antes 
examine.

II
Quando o AMOR que JESUS nos pede,
Está no coração, percebe-o pelos olhares 

atentos,
Sentindo a sensação do bem infinito,
Que desce das alturas, lá dos céus,
Caminhando nas almas a dentro,

Deixando-nos a expressão!
De um harmonioso e silencioso grito!

III
Admira-se bem cedo,

O orvalho que durante a noite caiu,
Deixando a relva molhada,

Destaca-se a pequenina flor,
Que a natureza por capricho ali deixou,

Bem a beirinha da estrada!

IV
Consegue se ouvir o ruído do vento 

pretensioso,
Balançando as partes mais altas da 

vegetação.
Consegue também ouvir os cânticos dos 

pássaros,
Voando unidos, querendo nos acalentar, 

o coração!

José Bastos

POESIA vida é uma constante renovação 
trazendo diariamente novos ciclos 
e determinações maiores.A

A vida é uma prisão temporária ao 
espírito, levando a todos a reflexão da razão 
maior de suas vidas, é quando se assinala 
uma transição dimensional, ainda hoje trás 
muita  dor  e  t r is teza pela perda
temporária da presença no seio familiar, 
esquecendo-se de que o retorno para a vida 
plena é só uma fase de aprendizado que 
todos passarão.

Portanto deixem que os mortos enterrem 
os seus mortos, façam o melhor por eles 
quando em vida, depois, só terão o que 
lamentar.

Fortaleçam dentro de vocês todas as 
virtudes que dará a cada um o equilíbrio 
revigorador, transmutando a dor, a tristeza 
prolongada, em um breve distanciar para 
fortalecer os elos que os une por toda 
eternidade.

Carminha (Carmem 
Lúcia)

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

FILHOS

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ
RÁDIO TERRA FM

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

Quem tem ouvidos de 
ouvir, ouça” – Jesus. 
(Mateus, 11:15.)“

Ouvidos... Toda gente os possui.

Achamos, no entanto, ouvidos 
superficiais em toda a parte.

Ouvidos que apenas registram sons.

Ouvidos que se prendem a noticiários 
escandalosos.

Ouvidos que se dedicam a boatos 
perturbadores.

Ouvidos de propostas inferiores.

Ouvidos simplesmente consagrados 
à convenção.

Ouvidos de festa.

Ouvidos de mexericos.

Ouvidos de pessimismo.

Ouvidos de colar às paredes.

Ouvidos de complicar.

Se desejas, porém, sublimar as 
possibilidades de acústica da própria 
alma, estuda e reflete, pondera e 
auxilia, fraternalmente, e terás contigo 
os "ouvidos de ouvir”, a que se 
reportava Jesus, criando em ti mesmo o 
entendimento para a assimilação da 
Eterna Sabedoria.

(Livro: Palavras de Vida Eterna - Pisc. 
Chico Xavier)

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL
OUVIDOS
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