
S
abe aquela hora que pinta uma mas também cientistas cooperaram para o 
angústia desoladora em nosso ser, lema ''Filosofia, ciência e religião''.
uma vontade de chorar, sumir ou Dividido em cinco partes as matérias 
dependendo da gravidade do contidas nos Evangelhos são os atos 

problema  atentarmos contra própria vida? comuns da vida do Cristo; os milagres; as 
Pois bem, nesses casos quando sou predições; as palavras que foram tomadas 

questionado qual remédio poderia receitar pela Igreja para fundamento de seus 
a uma pessoa assim, diria sem titubear; dogmas; e o ensino moral.
passe, água fluída, muita oração e ESE. Importantíssimo nas Casas Espíritas, é o 

Muitos vão me perguntar que raios é esse livro que inspira os palestrantes, afinal em 
ESE e digo que nada mais é do que a nosso país de raízes católicas a religião é o 
abreviatura de um dos livros mais ponto que mais leva pessoas a procurar o 
importantes cunhados nesse mundão de espiritismo.
meu Deus. É nele que conseguimos compreender a 

O Evangelho Segundo Espiritismo, Parábola do Semeador, entender o que o 
lançado em 29 de abril de 1864, na frança Mestre quis dizer quando anunciou 
pelo codificador Allan Kardec. Contém um ‘‘Deixai os mortos enterrar os seus 
manancial de mensagens e explicações mortos’’, aprender como é a melhor 
sobre a passagem de Jesus na Terra e seus maneira de fazermos nossas orações.
ensinamentos presentes nos Evangelhos do É um livro de cabeceira, aonde 
Novo Testamento. diariamente consultamos no intuito de 

Esse livro que pode ser lido a esmo ou alegrar nosso dia. Como disse: muitos 
sequencialmente instrui e acalma nossos abrem suas páginas a sorte, melhor seria se 
corações perturbados. fosse ESTUDADO e entendido da primeira 

Com certeza ele já lhe trouxe alento nos a última página, indiscutivelmente uma 
momentos mais difíceis, como muitos glória se pudéssemos viver plenamente 
dizem ''parece que a mensagem foi escrita esses ensinamentos.
pra mim''. Finalizando só tenho a agradecer o dia 

Os espíritos que ali deixaram suas em que pus os olhos no Evangelho pela 
colaborações são de grande elevação primeira vez, pois muitas 
evolutiva, intelectual e moral. São nomes das minhas perguntas foram 
como Emmanuel, São Luiz, O Espírito de respondidas. 
Verdade, João Evangelista, Paulo 
Apóstolo, Santo Agostinho e dentre esses 
Pascal, mostrando que nem só os chamados 
''santos'' deram sua contribuição para obra, 

Ótimo mês!

Inibmort
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150 ANOS DO ESE

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

 acertada a beneficência, quando 
praticada exclusivamente entre Épessoas da mesma opinião, da 

mesma crença, ou do mesmo partido?
Não, porquanto precisamente o 

espírito de seita e de partido é que 
precisa ser abolido, visto que são irmãos 
todos os homens. O verdadeiro cristão 
vê somente irmãos em seus semelhantes 
e não procura saber, antes de socorrer o 
necessitado, qual a sua crença, ou a sua 
opinião, seja sobre o que for. 
Obedeceria o cristão, porventura, ao 
preceito de Jesus-Cristo, segundo o qual 
devemos amar os nossos inimigos, se 
repelisse o desgraçado, por professar 
uma crença diferente da sua? Socorra-o, 
portanto, sem lhe pedir contas à 
consciência, pois, se for um inimigo da 
religião, esse será o meio de conseguir 
que ele a ame; repelindo-o, faria que a 
odiasse. - S. Luís. (Paris, l860.)

(Cap. XIII - Não saiba a vossa mão 
esquerda... - ESE - Allan Kardec)

BENEFICÊNCIA
EXCLUSIVA

É a esse antagonismo entre a  egoísmo, chaga da Humanidade, 
caridade e o egoísmo, à invasão tem que desaparecer da Terra, a 
do coração humano por essa cujo progresso moral obsta. Ao O
lepra que se deve atribuir o fato Espiritismo está reservada a 
d e  n ã o  h a v e r  a i n d a  o  tarefa de fazê-la ascender na hierarquia 
Cristianismo desempenhado dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo 
por completo a sua missão. Cabem-vos a para o qual todos os verdadeiros crentes 
vós, novos apóstolos da fé, que os devem apontar suas armas, dirigir suas 
Espíritos superiores esclarecem, o forças, sua coragem. Digo: coragem, 
encargo e o dever de extirpar esse mal, a porque dela muito mais necessita cada 
fim de dar ao Cristianismo toda a sua um para vencer-se a si mesmo, do que 
força e desobstruir o caminho dos para vencer os outros. Que cada um, 
pedrouços que lhe embaraçam a marcha. portanto, empregue todos os esforços a 
Expulsai da Terra o egoísmo para que ela combatê-lo em si, certo de que esse 
possa subir na escala dos mundos, monstro devorador de todas as 
porquanto já é tempo de a Humanidade inteligências, esse filho do orgulho é o 
envergar sua veste viril, para o que causador de todas as misérias do mundo 
cumpre que primeiramente o expilais dos terreno. É a negação da caridade e, por 
vossos corações.conseguinte, o maior obstáculo à 

felicidade dos homens.
Jesus vos deu o exemplo da caridade e (Mensagem psicografada em 1861, 

Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois, Paris e publicada em "O Evangelho 
quando o primeiro, o Justo, vai percorrer Segundo o Espiritismo" 
as santas estações do seu martírio, o outro Capítulo XI - item 11)
lava as mãos, dizendo: Que me importa! 
Animou-se a dizer aos judeus: Esse 
homem é justo, por que o quereis Colaboração Prof.  
crucificar? E, entretanto, deixa que o 

Waldomiro B. Banaconduzam ao suplício.

MENSAGENS DE EMMANUEL - O EGOÍSMO
PALESTRA
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omentavam os apóstolos, entre si, qual a maioria, por questões de conforto pessoal, c o m p a n h e i r o s  m a i s  
conduta mais aconselhável diante do esmeravam-se em procurar recursos sutis próximos.C
Todo-Poderoso, quando o Mestre narrou com que pudessem sonegar, sem escândalos Utilizou grande número 

com brandura: - Certo rei, senhor de imensos visíveis entre si, os princípios a que haviam de horas que as leis vigentes 
domínios, desejando engrandecer o espírito jurado obediência e respeito. lhe concediam ao repouso e construiu sólido 
dos filhos para conferir-lhes herança E tentando enganar o Magnânimo Pai, abrigo que lhe garantiria a tranqüilidade no 
condigna, conduziu-os a extenso vale por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo futuro, semeando beleza e alegria em toda a 
verdoengo e rico de seu enorme império e com o trabalho sadio, internaram-se em fazenda que o genitor lhe cedera por 
confiou a cada um determinada fazenda, que complicadas contendas, em torno de empréstimo.
deviam preservar e enriquecer pelo trabalho problemas íntimos do soberano. E assim, quando a tormenta surgiu, 
incessante. Gastaram anos a fio, discutindo-lhe a renovadora e violenta, o príncipe sensato que 

O Pai desejava deles a coroa da apresentação pessoal. amara o monarca e servira-o, desvelado e 
compreensão, do amor e da sabedoria, Insistiam alguns que ele revelava no rosto carinhoso, estendendo-lhe as lições 
somente conquistável através da educação e a brancura do lírio, enquanto outros libertadoras, pela fraternidade pura, e 
do serviço; e, como devia utilizar material perseveravam em proclamar-lhe a cor cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa, 
transitório, deu-lhes tempo marcado para as bronzeada, idêntica à de muitos cativos de pelo trabalho de cada dia, com as aflições 
construções que lhes seriam indispensáveis, Sídon. construtivas da alma e com o suor do rosto, 
mais tarde, aos serviços de elevação. Muitos afirmavam que ele possuía um foi naturalmente amparado num santuário de 

Assim procedia, porque o vale era sujeito corpo de gigante e não poucos exigiam fosse paz e segurança que os seus irmãos 
a modificações e chegaria um momento em ele um anjo coroado de estrela. discutidores não encontraram.
que arrasadora tempestade visitaria a região Ao passo que as rixas verbais se Doce silêncio pairou na sala singela...
guardando-se em segurança apenas aqueles multiplicavam, o tempo ia-se esgotando e os Decorridos alguns minutos, o Mestre 
que houvessem erguido forte reduto. insetos destruidores,  infini tamente fixou os olhos lúcidos na pequena assembléia 

Assim que o soberano se retirou, os filhos reproduzidos,  invadiram as terras,  e concluiu: — Quem muito analisa, sem 
jovens, seguidos pelas numerosas tribos que aniquilando grande parte dos recursos espírito de serviço, pode viciar-se facilmente 
o s  a c o m p a n h a v a m ,  d e s c a n s a r a m ,  preciosos. nos abusos da palavra, mas ninguém se 
longamente, deslumbrados com a beleza das Detritos desceram de serras próximas e arrependerá de haver ensinado o bem e 
planícies banhadas de sol. fizeram compacto acervo de monturo trabalhado com as próprias forças em nome 

Quando se levantaram para a tarefa, naquelas regiões, enquanto os príncipes do Pai Celestial, no bendito caminho da vida.
entraram em compridas conversações, com levianos, inteiramente distraídos das 
respeito às leis de solidariedade, justiça e obrigações fundamentais que lhes cabiam, se Neio Lúcio
defesa, cada qual a exigir especiais engalfinhavam, a todo instante, a propósito (Pisc. Chico Xavier)
deferências dos outros. de ninharias.

Quase ninguém cuidava da aplicação dos Houve, porém, um filho bem-avisado que 
regulamentos estabelecidos pelo governo anotou os decretos paternais e cumpriu-os.
central. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, 

Os príncipes e seus afeiçoados, em quanto lhe era possível, os estendia aos 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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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 PRÍNCIPE SENSATO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

ESTA NOITE
..."Mas Deus lhe disse: Louco, esta regenerativa, precisa alimentar-se com noutras circunstâncias, evidente se torna que 
noite te pedirão a tua alma; e o que tens recursos da alma e apoiar-se neles. e s s a  f o r ç a  o  c o l o c a  a c i m a  d o s  
preparado, para quem será?" - Jesus Nesse sentido, vale recordar o sensato acontecimentos, lhe preserva de abalos a “
(Lucas, 12:20) comentário de Allan Kardec no item 14 do razão, os quais, se não fora isso, a 

Capítulo V de "O Evangelho Segundo o conturbariam".
Não basta ajuntar valores materiais para a Espiritismo", sob a epígrafe "O Suicídio e a Espíritas, amigos! 

garantia da felicidade. Loucura": Atendamos à caridade que suprime a 
A super-cultura consegue atualmente na "A calma e a resignação hauridas da penúria do corpo, mas não menosprezemos o 

Terra feitos prodigiosos em todos os ramos da maneira de considerar a vida terrestre e da socorro às necessidades da alma! 
Natureza física, desde o controle das forças confiança no futuro dão ao Espírito uma Divulguemos a luz da Doutrina Espírita! 
atômicas às realizações da Astronáutica. serenidade que é o melhor preservativo Auxiliemos o próximo a discernir e pensar.

No entanto, entre os povos mais contra a loucura e o suicídio.
adiantados do Planeta avançam duas Com efeito, é certo que a maioria dos casos Emmanuel
calamidades morais do materialismo de loucura se deve à comoção produzida pelas 
corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a vicissitudes que o homem não tem a coragem (Livro: Segue-me - Pisc. 
loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a de suportar. Francisco Cândido Xavier)
obsessão. Ora, se encarando as coisas deste mundo 

É que o homem não se aprovisiona de da maneira por que o Espiritismo faz que ele 
reservas espirituais à custa de máquinas. as considere, o homem recebe com 

Para suportar os atritos necessários à indiferença, mesmo com alegria, os reveses e 
evolução e aos conflitos resultantes da luta as decepções que o houveram desesperado 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila 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

PEQUENOS DETALHES
ocê já se deu conta de que poucos de indignação. Ainda guardam na intimidade pedras 
nós temos a preocupação em avaliar brutas aguardando o devido burilamento, Contudo, quando nos deparamos com 
os detalhes da vida? que só a maturidade e a vivência alguém gentil e educado, poucos, ou quase V

possibilitam, a fim de que se tornem joias de nenhum comentário fazemos.Preocupamo-nos com grandes ações, 
real valor.Qual a nossa reação quando alguém nos momentos de grande impacto, situações 

Portanto, não tenhamos a ilusão de que sorri generosamente, quando nos atende decisivas.
na vida sempre encontraremos pessoas com gentileza, em uma loja, em uma Marca-nos a emoção e a memória 
dispostas a oferecer gentileza, compreensão, repartição pública?q u a n d o  r e c e b e m o s  u m  p r e s e n t e  
bondade e tolerância.A nossa pressa, a loucura em que nos significativo, quando algo surpreendente 

Mas, quando isso ocorrer, quando a vida envolvemos no cotidiano, poucas vezes nos ocorre, ou quando alguém faz um grande 
nos proporcionar esses pequenos presentes, permite que nos contagiemos com tal gesto a nosso favor.
que possamos valorizar, guardá-los na delicadeza e alegria.Nada mais natural que isso ocorra, pois 
lembrança, e revivê-los em nossas conversas Entretanto, basta uma situação com existem situações e momentos que, 
e comentários.alguém rude, agindo com má vontade ou efetivamente, fazem a diferença em nossa 

Quanto aos demais, aqueles que apenas indiferença para que isso se torne um divisor existência.
conseguem oferecer as pedras brutas de que de águas em nosso dia. E carregamos a Como esquecer quando alguém nos 
ainda são portadores, que os tenhamos como perturbação ao longo das horas.estende a mão em um momento difícil ou 
professores.Nossa experiência terrena é rica em quando um fato marcante ocorre em nossa 

Afinal, serão eles os que nos darão a possibilidades e vivências.vida?
oportunidade de despertar e desenvolver em E a convivência humana, a vida de Porém, frequentemente, nos passam 
nós a compreensão, a tolerância e a relação, é das oportunidades mais despercebidos pequenos detalhes, que 
paciência, virtudes que ainda teimam em não significativas e enriquecedoras que nossa parecem simples ou de menor importância.
participar da nossa personalidade.encarnação pode nos oferecer.Quantas vezes nos chama a atenção a 

Pensemos nisso e atentemos mais para os Nesse relacionamento social em que gentileza de alguém que nos cede a vez, nos 
pequenos e preciosos detalhes, com eles todos estamos envolvidos, cada um de nós dá a passagem quando estamos dirigindo?
enriquecendo as nossas oferece aquilo de que já consegue dispor.Porém, se alguém é grosseiro quando 
horas.Não se pode exigir da criança os estamos no trânsito, somos capazes de ficar o 

conhecimentos avançados das ciências ou dia todo transtornados, de mudar de humor, Redação do Momento 
das artes.de nos perturbarmos. Espírita.

Da mesma forma, ainda são muitos Chegamos em casa reclamando da falta 
aqueles com os quais convivemos que não de educação, da pouca cidadania das 
possuem senão poucos tesouros a oferecer.pessoas, contaminando a todos com nossa 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

CURSO DE
ESPIRITISMO

TUDO QUE VOCÊ PRECISA 
SABER SOBRE ESPIRITISMO

E MEDIUNIDADE

DIA: QUARTAS-FEIRAS
LOCAL: C.E. ‘‘AMOR 

E CARIDADE’’
RUA WASHINGTON LUIZ, 353

GETULINA/SP

COM A PROFª LEUDIMILA

.

.
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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 14/04 - Arquimedes Brumatti

DIA 21/04 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 28/04 - Edgar Feres Filho

DIA 05/05 - Som & Imagem

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 - 15:30 horas
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

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

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

MULHERES
I

Grandes poderes ,
Deus a todos vós conferes,

Sem vossas presenças,
Como haveria humanidade?

II

Não teríamos reino humano.
Mas de Deus é, foi, e eternamente!

Será esse o plano,
Preencher os vazios,

Do planeta terra,
Mesmo que seus filhos um dia,

Confundisse o Amor por guerras,
Mas o grande Amor de Mãe,

Em seu ímpeto sempre  encerras!

III

Os vossos ideais do grande Amor,
Estão espalhados nos campos e nas 

cidades,
Os vossos zelos pelos filhos,

Desde as tenra idades,estão explícitos,
Sustentando em todas, um sentimento 

maternal,
Há vinte séculos, aqui  também veio, 
Uma grande mulher, a Mãe de Jesus 

Cristo,,
Para que Ele um dia  pudesse convidar!

Todos os homens, a deixar o caminho do 
mal.

(Homenagem ao dia das mulheres 
(Dia 8 de Março)

                               José Bastos

POESIAentre todas as nuances que das suas projeções, atos e atitudes.
envolvem a mente, encontramos Lembrando sempre que todos os 
três divisões distintas: consciente, pensamentos criados serão projeções para o D
semi-inconsciente e inconsciente nosso futuro, cabendo a cada um a 

que atuam diretamente no dia a dia em cada responsabilidade dos seus efeitos.
situação distinta: emocional, sentimental e Façam de suas vidas o que desejarem, 
animal. Estes impulsos tendem não só conscientes da responsabilidade dos seus 
aflorarem para o presente, tudo o que foi reflexos e sabedores de que colherão tudo o 
registrado, arquivado e não resolvido, que projetarem.
criando sensações, conflitos e reações não 
condizentes a presente situação. Antenor 

Esta medida de forças, se assim podemos 
nos expressar, trás sempre mal estar ao 
encarnado, e sensações diferentes das 
atuais.

Como proceder para solucionar estas 
situações que tanto trazem incertezas, 
insegurança, dependência e valores 
arraigados ao espírito, mostrando uma 
realidade diferente a vivenciada.

Normalmente a procura de um 
profissional orientador seria a solução que 
em conjunto buscam a real causa dos 
problemas e não o efeito como é cuidado 
pela medicina tradicional. Mas de nada 
valerá a cada indivíduo, se não houver 
mudanças verdadeiras no seu interior, 
buscando solucionar pendências antigas 
que ficaram marcadas no semi ou no 
inconsciente.

O corpo humano como máquina perfeita 
da Criação, possui dispositivos alternativos 
e automáticos para solucionar os possíveis 
panes cerebrais,  encontrando meios 
eficazes para reverter um colapso 
eminente.

Além de toda esta sistemática, o mais 
importante é o despertar da nova realidade, 
trazendo para o íntimo que tudo depende 
somente de cada um de nós para a 
verdadeira modificação atual.

De nada valerá procurar a corda 
salvadora para sair do lamaçal, se não tiver 
a perseverança de lutar e buscar entender os 
motivos da queda.

Conhecer-se é o primeiro passo, entender 
as limitações é o segundo e ser verdadeiro 
consigo próprio o terceiro. Fazer dos seus 
dias um céu ou inferno, dependerá sempre 

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

LIAMES DA MENTE HUMANA

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

.

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

ANUNCIE AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONES

(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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