
o dia 18/10 foi realizada no C.E. Já no dia 20/10, esteve na mesma casa o O tema sugerido foi ‘‘A mulher samaritana 
‘‘Fé, Amor e Justiça’’ a tradicional Sr. Arquimedes Brumati, que gentilmente e Jesus’’, também conhecido como ‘‘O 
festa em homenagem ao Dia das substituiu o Sr. Aylton Paiva. O poço de Jacó’’ aonde o Mestre trata das N
Crianças. companheiro dissertou sobre o tema do diferenças entre povos irmãos, tão em pauta 

Mais uma vez como auxílio dos Ciclo de Palestras da USE de Lins ‘‘As nos dias atuais. 
frenquentadores da Casa, o professor O b r a s  d e  K a r d e c ’’ c o m  m u i t o  Mais uma vez a palestrante concedeu-
Amadeu juntamente com o professor conhecimento, passando aos convidados nos uma noite agradabilíssima, entretendo 
Dinho (Edgar Feres) e sua família, que há muita informação sobre a vida do mestre e iluminando-nos com seu saber.
longos anos cuidam da Evangelização não Lionês, dando ênfase a obra Gêneses, que Fica o nosso agrade-
mediram esforços para tornar a manhã segundo o mesmo tornou-se tão pouco cimento a todos que de uma 
daquelas crianças um pouco mais feliz. reconhecida pelos adeptos da doutrina. forma ou de outra fizeram-

Com doces, salgadinhos e um lindo bolo No último dia do mês 31/10 a professora se presente.
os pequenos também cantaram ao som do Leudimila Rodrigues Tempeste esteve no Ótimo mês!
piano as músicas que eles vêem ensaiando Centro Espírita ‘‘Amor e Caridade’’ para 
ao longo das últimas aulas. fechar com chave de ouro o mês de Kardec. Inibmort
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OUTUBRO DINÂMICO!

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

Se alguém está fora do caminho desoprime. Reconhecemos ompras na terra o pão e a 
desejável ou se te desgostam arranjos que sim; entretanto, isso vestimenta, o calçado e o remédio, C
caseiros, mobiliza a bondade e a não é razão para que ele se menos a paz.
cooperação para que o mal se reduza. torne em praça onde a Darte-á o dinheiro residência e 

criatura se animalize.Se problemas te preocupam ou conforto, com exceção da tranqüilidade 
apontamentos te humilham, cala os Pacifiquemos nossa área individual de espírito.
próprios aborrecimentos, limitando as para que a área dos outros se pacifique.Eis porque nos recomenda Jesus 
inquietações. Todos anelamos a paz do mundo; no venhamos a dizer, antes de tudo, ao 

Recebe a refeição por bênção divina. entanto, é imperioso não esquecer que a entramos numa casa: "paz seja nesta 
paz do mundo parte de nós.casa". Usa portas e janelas, sem estrondos 

brutais.A lição exprime vigoroso apelo à 
tolerância e ao entendimento. Não movas objetos, de arranco. (Psicografia de Chico 

Xavier)No limiar do ninho doméstico, unge- Foge à gritaria inconveniente.
te de compreensão e de paciência, a fim Atende ao culto da gentileza.

Colaboração Prof. de que não penetres o clima dos teus, à Há quem diga que o lar é ponto do Waldomiro B. Banafeição de inimigo familiar. desabafo, o lugar em que a pessoa se 

MENSAGENS DE EMMANUEL PAZ EM CASA

CONHEÇA O SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/
 Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Festa das crianças Momento da oração Salgados, doces e Refrigerante

Sr. Arquimedes a Sra Leudite Público presente concentrado Professora Leudimila e Romualdo



ateus discorria, solene, sobre a missão Desencantado, o monarca trouxe um i m p r o v i s o u  e s c o l a s ,  
dos que dirigem a massa popular, médico à direção dos negócios gerais, mas tão incentivando o serviço e a M

especificando deveres dos administradores e logo se viu em palácio, partilhando as honras educação, lutando, com 
dificuldades dos servos. A conversação públicas, o novo ministro afirmou, para valioso espírito de enten-
avançava, pela noite a dentro, quando Jesus, conquistar o favor régio, que o partido de dimento e fraternidade, contra a preguiça e a 
notando que os aprendizes lhe esperavam a adversários da Coroa se constituía de doentes ignorância. 
palavra amiga, narrou, sorridente: mentais, e fêz disso propaganda tão ruinosa Não transcorreu muito tempo e todas as 

-Um reino existia, em cuja intimidade que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a discórdias do reino desapareceram, porque a 
apareceu um grande partido de adversários do revolta mais desesperada. ação concreta do bem eliminara toda a 
soberano que o governava. Pouco a pouco, o Pressentindo o trono em perigo, o soberano desconfiança, toda a dureza e indecisão dos 
espírito de rebeldia cresceu em certas famílias substituiu o médico por um general célebre, espíritos enfermiços e inconformados. 
revoltadas e, a breves semanas, toda uma q u e  t o m o u  p r o v i d ê n c i a  d r á s t i c a ,  M a t e u s  c o n t e m p l a v a  o  S e n h o r,  
província em desespero se ergueu contra o arregimentando forças armadas nas regiões embevecidamente, deliciando-se com as 
monarca, entravando-lhe as ações. fiéis e mobilizando-as contra os irmãos ideias de bondade salvadora que enunciara, e 

Naturalmente preocupado, o rei convidou insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E Jesus, respondendo-lhe à atenção com 
um hábil juiz para os encargos de primeiro quando a morte começou a ceifar vidas luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: 
ministro do país, desejoso de apagar a inúmeras, inclusive a do temido lidador - O ódio pode atear muito incêndio de 
discórdia; mas o juiz começou a criar militar que se convertera em primeiro discórdia, no mundo, mas nenhuma teoria de 
quantidade enorme de leis e documentos ministro do reino, o imperante, de alma salvação será realmente valiosa sem o justo 
escritos, que não chegaram a operar a mínima confrangida, convidou um sábio a ocupar-se benefício aos espíritos que a maldade ou a 
alteração. do posto então vazio rebelião desequilibraram. 

Desiludido, o imperante substituiu-o por Esse chegou à administração, meditou Para que o bem possa reinar entre os 
um doutrinador famoso. O tribuno, porém, algum tempo e deu início a novas atividades. homens, há de ser uma realidade positiva no 
conduzido à elevada posição, desfez-se em Não criou novas leis, não pronunciou campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir, 
discursos veementes e preciosos que não discursos, não censurou os insurretos, não pura e viva, a fim de 
modificaram a perturbação reinante. perdeu tempo em zombaria e nem estimulou expulsar as trevas.

Continuavam os inimigos internos qualquer cultura de vingança. 
solapando o prestigio nacional, quando o Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, Neio Lúcio
soberano pediu o socorro de um sacerdote a fim de observar-lhe as necessidades. (Pisc. Chico Xavier)
que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou, Reparou, aí, a existência de inúmeras cria-
de imediato, os elementos contrários ao rei, turas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e 
piorando o problema. erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e 

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 MINISTRO SÁBIO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

uer tristeza maior quando sabemos e chata.Qque um amigo da gente desencarna. Dizem que o tempo cura tudo, conserta, 
Quando somos pegos de surpresa com repara.

notícia tão vil. Não pode o tempo substituir o 
Quando nos arremetemos a um passado insubstituível.

não tão distante. Não pode o tempo sentar em minha 
Os brinquedos de outrora se revelam em frente num bar e tomar uma cerveja.

nossas lembranças. Mas pode o tempo serenar essa saudade 
O riso solto alegre, as traquinagens mil, que tende a incomodar?

jogos, bola, pirraça. Ou trazer de volta a alegria de sua 
Os primeiros folguedos da juventude, as presença?

apostas, brincadeiras, carnavais. Sei que o tempo se encarregará de fechar 
A lembrança da amizade que ficará pra as feridas.

sempre em nosso cerne. Porém as cicatrizes serão eternas.
O vazio que aquela ausência transmitirá Assim como eterno serão os momentos 

a todos nós. que vivemos juntos
A sombria noite que antecede a hora do Amigo se pode me ouvir saibas que 

“ao pó voltarás”. partes hoje.
O som nostálgico do silêncio que o Porém espere-me, pois um dia ainda ei 

vácuo de sua voz deixará. de lhe abraçar novamente.
Sem você tudo ficará mais difícil, sem                     

graça, morno, melancólico.                     Inibmort
Sem você a vida há de seguir mais triste 

EPITÁFIO
ão se prenda à beleza das formas Nefêmeras. A flor passa breve.

Não amontoe preciosidades que pesem 
na balança do mundo. As correntes de ouro 
prendem tanto quanto as algemas de 
bronze.

Não se escravize às opiniões da 
leviandade ou da ignorância. Incitatus, o 
cavalo de Calígula, podia comer num balde 
enfeitado de pérolas, mas não deixava, por 
isso, de ser um cavalo.

Não alimente a avidez da posse. A casa 
dos numismatas vive repleta de moedas que 
servirão a milhões e cujos donos 
desapareceram.

Não acredite no elogio que empresta a 
você qualidades imaginárias. Vespas cruéis 
por vezes se escondem no cálice do lírio.

Não se aflija pela aquisição de vantagens 
imediatas na experiência terrestre. Os 
museus permanecem abarrotados de 
mantos de reis e outros "cadáveres de 
vantagens mortas".

André Luiz/ Chico Xavier.

LIBERTE SUA ALMA
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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

A MENSAGEM
DAS FLORES

I
Andar  em frente a um jardim,

É ter as beneces infinitas,
Nem todos os dias isso acontece,

E se sentirmos que estamos aos léus, 
Acabam nos envolvendo numa 

eloquente oração.
As flores tem o poder, de nos envolver 

aos céus,
Na alma e nas fibras nosso coração,

Inspirando-nos, como fazer uma 
prece,

E ajudando a colocarmos nas alturas,
Os eflúvios da nossa emoção!

 
II
 

Por isso todas as casas,
Deveria ter, nem que fosse um 

pequeno jardim,
Que muito nos auxiliaria na 

meditação,
Mesmo que não estivéssemos, 

pensando assim,
De imediato as flores nos convidam,

A aprendermos agradecer, 
silenciosamente,

Por uma eloquente oração!
         
 José Bastos

POESIA

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

Acompanhem 
a USE/Lins 

no Facebook

https://www.facebook.com/ 
useintermucipal.lins

O GRANDE VÔO
árias incursões foram realizadas até 
o início do seu vôo, como um 
pequeno pássaro que já emplumado V
é colocado à prova para seguir o seu 

caminho, seguido por tropeços e quedas até 
libertar-se do medo e insegurança que o 
aprisiona e, finalmente inicia o seu rasante 
vôo como todo aprendiz. 

Assim somos nós, enfrentando desde as 
pequenas situações conflitantes, que nos 
levam a seguir em frente com dificuldades e 
tropeços, mas assimilando verdades, 
aceitando mentiras, mas tudo servindo de 
base em suas vidas. A consciência vai 
desabrochando, trazendo o descortinar do 
véu que nos cegava, levando-se a um novo 
entendimento. 

Agora, mais seguros pelo já vivido, nos 
deparamos com novos desafios, agora de 
forma mais concreta onde a ascensão será 
feita com a exposição e a prática do já 
assimilado.

 O sucesso deste vôo será o de levar a 
bandeira fraterna que acolhe a todos, com o 
mesmo carinho que um dia fomos 
envolvidos. Não importa a distância ou a 
grandeza deste vôo e sim, por estarmos 
vencendo as próprias barreiras que sempre 
tolheram o seu crescimento.

Fortalecer-se é o buscar, é seguir em 
busca do ideal, revolver o passado é meta de 
reajuste, fazendo a mudança da sua história, 
expandindo a corrente de amor que já 
agregou ao seu interior, fazendo a chama da 
esperança brilhar com intensidade, 
despertando nos corações endurecidos, a 
oportunidade de recomeçar, e ao se ligarem 
serão arrebatados pelo amor fraterno, 
adormecendo pela eternidade o sofrimento, 
dores e mágoas, deixando aflorar um novo 
ideal, com bases sólidas seguirá a nova 
etapa de sua jornada evolutiva.

Sempre existirá uma razão maior a 
impulsioná-los a novos vôos. Vivam os 
momentos que trazem esta realização, e 
sem se aperceberem estarão alçando vôos 
cada vez mais seguros e altos.

Hector

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

FLORES DE SAUDADE
e pretendemos cultuar a memória de 
familiares queridos, transferidos para o 
Além, elejamos o local ideal: nossa S
casa.

Usemos muitas flores para enfeitar a Vida, 
no aconchego do lar; nunca para exaltar a 
morte, na frieza do cemitério.

Eles preferirão, invariavelmente, receber 
nossa mensagem de carinho, pelo correio da 
saudade, sem selagem fúnebre.

É bom sentir saudade. Significa que há 
amor em nossos corações, o sentimento 
supremo que empresta significado e objetivo à 
existência.

Quando amamos de verdade, com aquele 
afeto puro e despojado, que tem nas mães o 
exemplo maior, sentimo-nos fortes e 
resolutos, dispostos a enfrentar o Mundo.

E talvez Deus tenha inventado a ilusão da 
morte para que superemos a tendência milenar 
de aprisionar o amor em círculos fechados de 
egoísmo familiar, ensinando-nos a cultivá-lo 
em plenitude, no esforço da fraternidade, do 
trabalho em favor do semelhannte, que nos 
conduz às realizações mais nobres.

Não permitamos, assim, que a saudade se 
converta em motivo de angústia e opressão.

Usemos os filtros da confiança e da fé, 
dulcificando-a com a compreensão de que as 
ligações afetivas não se encerram na 
sepultura. 

O Amor, essência da Vida, estende-se, 
indestrutível, às moradas do Infinito, ponte 
sublime que sustenta, indelével, a comunhão 
entre a Terra e o Céu ...

Há, pois, dois motivos para não cultivarmos 
tristeza:

Sentimos saudade - não estamos mortos ...
Nossos amados não estão mortos - sentem 

saudade ...
E se formos capazes de orar, contritos e 

serenos, nesses momentos de evocação, 
orvalhando as flores da saudade com a bênção 
da esperança, sentiremos a presença deles 
entre nós, envolvendo suavemente nossos 
corações com cariciosos perfumes de alegria e 
paz.

Richard Simonetti

(Obra: Quem tem medo 
da morte)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

.

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!
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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 10/11 - Edgar Feres Filho

DIA 17/11 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste 

DIA 24/11 - Som & Imagem

DIA 01/12 - 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

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

É PRECISO OUVIR...
 turista viajava pelo Oriente e, turista. Dizemos que desejamos respostas e podem nos auxiliar a não cair nos mesmos 
atraído pelo que ouvira falar a às nossas indagações. Entretanto, não erros.
respeito de renomado guru, paramos de fazer perguntas, não Ouvir o que tem a dizer os nossos filhos: O
resolveu visitá-lo. permitindo ao interlocutor possa nos suas queixas, seus problemas, suas 

responder.Sabedor que todos o tinham em dificuldades com os amigos,  os 
extraordinário conceito pelos conselhos E, se ele tenta falar, o nosso gesto logo professores, no trabalho, no namoro.
que dava a quem o buscava, pensou em lhe diz que ele deve esperar um pouco, porque Aquele que tem ouvidos para ouvir, que 
pedir orientação para sua vida, que estava não concluímos nossa narrativa. ouça! Foi o registro do Evangelista Mateus, 
um autêntico caos. Isso quando não começamos a dar as como advertência do sábio Mestre da 

Foi introduzido em uma saleta, junto a respostas, conforme acreditemos devam Galileia.
outros que, igualmente, seriam atendidos. ser. Disponhamo-nos a ouvir: a voz do 
A casa era simples e pequena. O guru Como se lê no capítulo três, do livro outro, a sinfonia do mundo, o próprio 
procedia à cerimônia do chá, com que bíblico Eclesiastes: Tudo tem o seu tempo silêncio.
desejava brindar os visitantes. determinado, e há tempo para todo o Ouçamos.

O turista, afoito e impaciente, começou a propósito debaixo do céu.
falar sem interrupção. Falava dos seus Portanto, devemos concluir que, no (Redação do Momento Espírita, a partir 
problemas, das suas dificuldades, relacionamento pessoal, há um tempo para de conto oriental, de 
acompanhando todos os passos do dono da falar e outro tempo deve ser dedicado a autoria ignorada.)
casa, conforme ele se movia de um lado escutar.
para o outro. Grandes problemas se resolveriam em 

Segurou a chávena que lhe foi entregue, minutos se tivéssemos a calma para ouvir o 
sem muita atenção. que o outro tem a dizer.

Contudo, quando o guru nela despejou Desentendimentos sequer viriam a 
um pouco de chá, estando virada para existir, se nos permitíssemos ouvir as 
baixo, inverteu o sentido das suas palavras pessoas.
para protestar: A p r e n d e r í a m o s  m a i s  s e  n o s  

O senhor viu o que fez? A chávena dispuséssemos a ouvir quem deseja nos 
estava ao contrário e o chá derramou... ensinar.

Calmamente, respondeu o guru: E ouvir não quer dizer simplesmente, 
Exatamente como a sua mente! Você escutar. É ouvir com atenção, é buscar 

está tão preocupado em falar, que não entender o que o outro expressou e, se não 
escuta nada do que se lhe diga. entendeu, humildemente, pedir:

É como despejar um bule cheio de chá Pode repetir, por favor? O que você quer 
na chávena virada para baixo. dizer, exatamente?

Mude a sua conduta. Pense antes de E se dispor a ouvir um tanto mais.
falar. Fale pouco, analisando o que diz. Se observarmos nosso organismo, 
Quando agir assim, a sua vida vai veremos que Deus nos dotou de um par de 
melhorar. ouvidos e uma só boca. Sabiamente, já 

E concluiu: Pode se retirar. A consulta prescrevia que mais se deve ouvir, e menos 
acabou. falar.

*   *   * Ouvir os conselhos dos mais maduros, 
dos que já vivenciaram certas experiências Quantos de nós nos assemelhamos a esse 

.
Colaboração: Luciana 

Beatriz Arioli Trombini

ANUNCIE AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONES

(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’
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