
otícias de corrupção, crimes, repensar o que se passou nesses doze 
violência, homicídios, suicídios, meses, analisar se foi bonzinho e vai 
desastres da natureza, seca, receber o presente do Papai Noel ou se N
enchentes, vendavais, terremotos, continua pisando na bola.

furacões e muito mais, transformam a vida É também no Natal que muita gente fica 
de muitas pessoas diariamente. com o coração mole e resolve fazer um 

O terror do sair de casa, o medo de ser pouco daquilo que lhe foi pedido durante 
roubado, violentado, atingido por uma bala todo ano.
perdida. Às vezes penso que essa bondade que 

O homem está aos poucos esquecendo- nos envolve não seria um tipo de troca: ‘‘eu 
se dos conceitos básicos ditados pelo dou presentes pro pessoal lá da creche e 
Mestre Jesus? vocês aí de cima fecham os olhos para os 

O homem está deixando de amar ao meus erros’’ .  Afinal porque não 
próximo? continuamos a ajudar durante todo o ano?

A tecnologia e excesso de informação Esta história de espírito de natal está 
veio para separar-nos, trancafiar-nos dentro meio que distorcida.
de uma ilha que nós mesmos criamos? Não querendo generalizar, afinal é 

As reuniões se transformaram em tele- lógico que muitas pessoas aproveitam o 
conferências, aonde cada um dotado de seu décimo terceiro salário, quando sobra 
aparelho comunica-se com outras pessoas algum, pra fazer um natal um pouco melhor 
que se encontram a quilômetros de àqueles mais necessitados.
distância, esquecendo-se dos que estão ao As propagandas na televisão, aquela 
seu lado? musiquinha que toca os nossos corações e 

Contudo há uma parcela da humanidade nos remete aos tempos imemoriais, os 
que vai nascer e morrer e nunca se deparar enfeites decorando as residências, tudo isso 
com essas situações, sem exagero posso também colabora para que voltemos nossos 
garantir que uma grande parcela. olhos àqueles menos privilegiados.

Outros até vão viver algumas dessas O bebê deitado no presépio, faz-nos 
situações, porém não vão se abalar, deixar rememorar o nascimento do Cristo, sua 
que nada disso possa interromper seu história, parábolas, ensinamentos. Em 
caminhar. nenhum mês sua presença é tão forte em 

São essas pessoas que creem num Deus nossa sociedade.
que é Pai, na misericórdia divina, que Portanto querido amigo leitor, se em 
entendem a lei de ação e reação, sabem que você também bateu uma vontade de doar ou 
os obstáculos existem para fortalecer o seu principalmente doar-se, não deixe a 
espírito, que se hoje passa por provações, vontade passar.
agradece e sabe que está espiando seus Lembre-se que na noite do dia 24, 
erros. milhões de irmãos necessitados estarão 

Entendem que não vão receber nada a esperando uma ação sua, 
mais daquilo que lhe é devido e que nem que seja um simples 
principalmente a mão desse Pai que é todo abraço.
Amor vai sustentar o peso dos problemas a 

Feliz Natal!!!ele designado.
Chegamos mais uma vez no fim do ano, 

data em que a maioria de nós para pra 
Inibmort

Jornal Espírita de Getulina   Getulina, Dezembro de 2014 - N.º 78

A MAGIA DO NATAL

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

Suportando-vos uns aos outros e máquina orgânica, a harmonia física cristão é sempre Jesus. 
perdoando-vos uns aos outros, se resultaria de todo impraticável. Dentro delas, a nossa 
algum tiver queixa; assim como o oportunidade de algo fazer A queixa desfigura a dignidade do 
Cristo vos perdoou, assim fazei vós constitui só por si valioso trabalho, retardando-lhe a execução. 
também." - Paulo. (COLOSSENSES, prêmio. Indispensável cultivar a renúncia dos 
3:13.) Esqueçamo-nos, assim, de todo o pequenos desejos que nos são 

mal, para construirmos todo o bem ao peculiares, a fim de conquistarmos a 
nosso alcance.capacidade de sacrifício, que nos  impossível qualquer ação de É estruturará a sublimação em mais altos E para que possamos agir nessas conjunto, sem base na intolerância.

níveis. normas, é imperioso suportar-nos como Aprendamos com o Cristo. 
irmãos, aprendendo com o Senhor, que Para que o trabalho nos eleve, O Homem identifica no próprio 
n o s  t e m  t o l e r a d o  precisamos elevá-lo.corpo a lei da cooperação, sem a qual 
infinitamente.Para que a tarefa nos ajude, é não permaneceria na Terra.

imprescindível nos disponhamos a Se o estômago não suportasse as 
ajudá-la. Colaboração Prof. extravagâncias da boca, se as mãos não 

Waldomiro B. BanaRecordemos que o supremo obedecessem aos impulsos da mente, se 
orientador das equipes de serviço os pés não tolerassem o peso da 

MENSAGENS DE EMMANUEL APRENDAMOS COM JESUS

FAÇA UMA
CRIANÇA FELIZ !

COLABORE
COM A FESTA DE

NATAL DA 
EVANGELIZAÇÃO
DO SEU CENTRO



perda de minutos”. o u t r e m ,  c o n s e g u i r a  iante dos companheiros, André leu 
E avançou para diante em largas triunfar dos percalços da expressivo trecho de Isaías e falou, D

passadas. senda, alcançando as comovido, quanto às necessidades da 
O viajor de bom sentimento, contudo, bênçãos da salvação salvação.

inclinou-se para o menino estendido, recíproca.Comentou Mateus os aspectos menos 
demorou-se alguns minutos colando-o A história singela deixara os discípulos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é 
paternalmente ao próprio peito e, surpreendidos e sensibilizados.sempre muito difícil atender à própria 
aconchegando-o ainda mais, marchou Terna admiração transparecia nos olhos situação, quando nos consagramos ao 
adiante, embora menos rápido. úmidos das mulheres humildes que socorro dos outros.

A chuva gelada caiu, metódica, pela acompanhavam a reunião, ao passo que os Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, 
noite a dentro, mas ele, sobraçando o homens se entreolhavam, espantados.quando as discussões, em derredor, se 
valioso fardo, depois de muito tempo Foi então que Jesus, depois de curto enfraqueceram, comentou, muito simples:
atingiu a hospedaria do povoado que silêncio, concluiu expressivamente:- Em zona montanhosa, através de região 
buscava. Com enorme surpresa porém, não - As mais eloqüentes e exatas deserta, caminhavam dois velhos amigos, 
encontrou aí o colega que o precedera. testemunhas de um homem, perante o Pai ambos enfermos, cada qual a defender-se, 
Somente no dia imediato, depois de Supremo, são as suas próprias obras. quanto possível, contra os golpes do ar 
minuciosa procura, foi o infeliz viajante Aqueles que amparamos constituem nosso gelado, quando foram surpreendidos por 
encontrado sem vida, num desvão do sustentáculo. O coração que socorremos uma criança semimorta, na estrada, ao 
caminho alagado. converter-se-á agora ou mais tarde em sabor da ventania de inverno.

Seguindo à pressa e a sós, com a idéia recurso a nosso favor. Ninguém duvide.Um deles fixou o singular achado e 
egoística de preservar-se, não resistiu à Um homem sozinho é simplesmente um clamou, irritadiço: - “Não perderei tempo. 
onda de frio que se fizera violenta e tombou adorno vivo da solidão, mas aquele que A hora exige cuidado para comigo mesmo. 
encharcado, sem recursos com que pudesse coopera em benefício do próximo é credor Sigamos à frente”.
fazer face ao congelamento, enquanto que o do auxílio comum. Ajudando, seremos O outro, porém, mais piedoso, 
companheiro, recebendo, em troca, o suave ajudados. Dando, receberemos: esta é a Lei considerou:
calor da criança que sustentava junto do Divina.- “Amigo, salvemos o pequenino. É 
próprio coração, superou os obstáculos da Neio Lúcionosso irmão em humanidade”.
noite frígida, guardando-se indene de (Pisc. Chico Xavier)- “Não posso - disse o companheiro, 
semelhante desastre. Descobrira a endurecido -, sinto-me cansado e doente. 
sublimidade do auxílio mútuo... Ajudando Este desconhecido seria um peso 
ao menino abandonado, ajudava a si mesmo insuportável. Temos frio e tempestade. 
avançando com sacrifício para ser útil a Precisamos ganhar a aldeia próxima sem 

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

AUXÍLIO MÚTUO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

TEU  RECANTO Tema: Influência Individual
impressões menos felizes dos outros em possuímos exato lugar à frente do Sol. uando se te fale de paz e felicidade 
torno da vida, de modo a reformulá-las Considera a importância da tarefa em no mundo, reporta-te ao serviço Q sensatamente com o verbo otimista e tuas mãos para o engrandecimento da que a vida te confiou.
edificante de que dispões, aperfeiçoando e vida. Tudo o que existe de grande e de Efetivamente, não podes acionar 
abrilhantando as idéias e opiniões que te belo, bom e útil, vem originalmente do alavancas que determinem tranqüilidade e 
procurem a convivência. Criador por intermédio de alguma ordem para milhões de pessoas; no 

Embalsamarás esse lugar pequenino criatura, em alguma parte. Examina o que entanto, é justo assegures a harmonia de 
com as vibrações de tuas preces, nelas sentes, pensas e fazes, no lugar em que teu recanto. Seja ele uma casa de vastas 
envolvendo os amigos e adversários, vives.dimensões, um pequeno apartamento ou 
endereçando a cada um deles a tua Teu recanto - tua presença.apenas um ângulo de quarto estreito, esse é 
mensagem de entendimento e concórdia, Onde estiveres, estás produzindo algo, o teu mundo pessoal que povoas 
daí saindo, de sol a sol, a fim de espalhares diante do próximo e diante de Deus.mecanicamente com as tuas forças 
o melhor de ti mesmo, a benefício dos mentais consubstanciadas naquilo que 
semelhantes, a começar do reto sentes e sonhas. É razoável coloques nele o 
cumprimento das tuas obrigações.que possuas de melhor. A limpeza digna e 

Toda vez que venhas a escutar (Do livro "Encontro Marcado", os pensamentos nobres, os planos de 
comentários alarmantes, acerca das piscografia de Francisco ventura e os anseios de progresso. Ai 
convulsões da Terra ou dos problemas Cândido Xavier)conviverás com as meditações e as páginas 
cruciantes da Humanidade, reporta-te ao que te levantem o espírito aos planos mais 
teu recanto e recomeça nele, cada dia, o elevados e pronunciarás as palavras 
serviço do bem.escolhidas do coração para ajudar e 

Todos possuímos situação particular, abençoar.
perante a Providência Divina, tanto quanto Nessa faixa de espaço, recolherás as 

Emmanuel

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste
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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

PRESENTE DE 
NATAL PEDIDO À 

JESUS
Senhor JESUS! 

I
A violência na terra  chega a nos 

suscitar  pesadelos,
Que quase sempre chegamos a temê-los.
É tráfego de drogas, assaltos, seqüestros 

e assassinatos,
São agressões de todas as sortes,

São criaturas vivendo sobre os maus 
tratos,

E na maioria das vezes, culminando em 
mortes!

II
Indubitavelmente em  outras eras,
Muitos de nós,  construímos esse 

ambiente desolador,
Que hoje assola a terra inteira,

E desesperados com tais desfechos,
Batemos a suas portas, buscando os seus 

socorros,
De todas as maneiras!

III
Há ! Senhor! Nesse Teu Natal,

Rogamos  Teu abraço de  infinitas 
misericórdias,

À todas essas criaturas,
Nenhuma delas resistirão, um Teu 

abraço,
Todas elas arrepender-se-ão até as 

lágrimas,
E abismadas consigo mesmas,

Abandonarão essas perigosas aventuras!

IV
Senhor!  Sabemos que não invades,

A privacidade de ninguém,
Nunca impões os  seus ensinamentos,
Apenas sugerem-nos, de momento a 

momento!
Entretanto vale também dizer,

Que esses nossos irmãos não tem noção,
Dos abismos que agora são 

instrumentos,
E que em dolorosas  encarnações 

vindouras,
Terão que ajudar a resgatar  esses 

irmãos.
Que agora jogam em grandes 

sofrimentos!

V
Ah! Quão está difícil a vida nesse 

planeta,
Nessas mudanças de eras nesse chão.

Ah! Quem  puderas! Se nesses 
rangeres de dentes,

Recebermos  de TI! Esse galardão!
       
 José Bastos

POESIA

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

É DO TORPOR DA MENTE QUE DESCORTINAM-SE
 LEMBRANÇAS ADORMECIDAS

s flashs surgem trazendo situações 
adormecidas que assolam o mental, 
fazendo do emocional campo fértil O
para indagações e dúvidas, ficando 

frações do passado sem nexo para o 
presente, que com muito desconforto 
geram ansiedade e insegurança com o 
erguer do véu das lembranças adormecidas.

oportunidade redentora de reencontrar-se, 
fortalecendo a paz de espirito e alentando a 
Alma que tanto busca um lugar no Éden do 
Criador.

Seja a partir de agora a referência, 
levando a todos que o rodeiem no âmbito 
familiar, dando direção, regras e luzes a 
serem seguidas sem o afã do poder, posse, 

O saber lidar com estas situações será o grandeza e prepotência. Saber repartir o 
ponto de partida para o desvendar deste pão dará saciedade à humanidade que ainda 
mistério. Os crédulos creem que somente desprovida de conhecimentos e ignorantes 
não bloquear a mente, será a chave para o aos eflúvios espirituais deixe de preocupar-
esclarecimento e posição das medidas a se com a morosidade de assimilação dos 
serem tomadas. ensinamentos diários.

O reflexo das lembranças será na tua Seja hoje o foco de Luz, irradiando Luz, 
vida o início da peregrinação que o levará refletindo Luz tornando a si e a todos. Seres 
ao ressarcimento, criando situações que i luminados pelo conhecimento e 
tonificarão o entendimento e a razão discernimento das atenções dados aos mais 
trazendo a solução para o quebra-cabeças. frágeis e relutantes.
Na fase de aprendizado é comum estas 

Hector – (19/09/2014)l e m b r a n ç a s  a f l o r a r e m  p a r a  o  
fortalecimento dos propósitos, fazendo 
delas o caminho virtuoso da evolução.

Repartir com os amigos os fatos 
regeneradores trará grande conforto, 
levando aos que também estão em busca da 
superação dos medos que ainda os 
assombram. Retenha na lembrança 
somente acontecimentos relevantes que 
tragam equilíbrio e forças para sua 
superação.

Acredite que o maior crédito será dado a 
todos aqueles que através dos sentimentos e 
lembranças amargas, tiram para si a 
essência buscando caminhos alternativos, 
onde o fardo tornar-se-á mais leve por não 
ter o crivo da culpa, nem a recriminação dos 
descrentes a feri-lo. O perdão será o 
lenitivo da tua senda, fazendo dos dias a 

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

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

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

.

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

Acompanhem 
a USE/Lins 

no Facebook

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

ANUNCIE AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONES

(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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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 08/12 - Edgar Feres Filho
DIA 15/12 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste 
DIA 22/12 - Som & Imagem
DIA 29/12 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 05/01 - Edgar Feres Filho

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

APROVEITAR A VIDA
ocê aproveita a vida? É muito encurtar a vida que, para mim, é preciosa exageros na alimentação.
comum ouvir as pessoas e, demais. Visite um infeliz que perdeu a 
principalmente os jovens, *   *   * liberdade e a saúde para as drogas que o V
dizendo que querem aproveitar a consomem lentamente.Observando as coisas sob esse ponto 

vida. E isso geralmente é usado como de vista, poderemos considerar que Observando a vida através desse 
desculpa para eximir-se de assumir aproveitar a vida é dar-lhe o devido valor. prisma, talvez você mude o seu conceito 
responsabilidades. sobre aproveitar a vida.É investir os minutos preciosos que 

Mas, afinal de contas, o que é Deus nos concede em atividades úteis e *   *   *
aproveitar a vida? nobres. A vida é um poema de beleza, cujos 

Para uns é matar-se aos poucos com as Quando dedicamos as nossas horas versos são constituídos de propostas de 
comilanças, bebidas alcoólicas, fumo e na convivência salutar com os luz, escritas na partitura da natureza, que 
outras drogas. familiares, estamos bem aproveitando a lhe exalta a presença em toda parte.

Para outros é arriscar a vida em vida. Em consequência, a oportunidade da 
esportes perigosos, noitadas de orgias, Quando fazemos exercícios, nos existência física constitui um quadro à 
consumir-se nos prazeres carnais. distraímos no lazer, na descontração parte de encantamento e conquistas, 

Talvez isso se dê porque muitos de nós saudável, estamos dando valor à vida. mediante cuja aprendizagem o Espírito 
não sabemos porque estamos na Terra. E, se embeleza e alcança os altos planos da Quando estudamos, trabalhamos, 
por essa razão, desperdiçamos a vida em realidade feliz.passeamos, sem nos intoxicar com 
vez de aproveitá-la. drogas e excessos de toda ordem, 

Certo dia, um jovem que trabalhava estamos aproveitando de forma Redação do Momento Espírita, com 
em uma repartição pública, na inteligente as nossas existências. pensamentos finais extraídos do item 
companhia de outros colegas que Quando realmente gostamos de Alegria de viver, do cap. 6, do livro Vida: 
costumavam se reunir todos os finais de alguma coisa, fazemos esforços para desafios e soluções, pelo Espírito 
expediente para beber e fumar à vontade, preservá-la. Assim também é com Joanna de Ângelis, psicografia de 
foi convidado a acompanhá-los. relação à vida. E não nos iludamos de Divaldo Pereira Franco, ed. Leal.

Ele agradeceu e disse que não bebia e que a estaremos aproveitando acabando 
que também não lhe agradava a fumaça com ela.
do cigarro. Os demais riram dele e lhe Se você é partidário dessa ideia, vale 
perguntaram, com ironia, se a religião a pena repensar com seriedade em que 
não lhe permitia, ao que ele respondeu: A consiste o aproveitamento da vida.
minha inteligência é que me impede de E se você acha que os vícios lhe 
fazer isso. pouparão a existência, visite alguém que 

E que inteligência é essa que não lhe está se despedindo dela graças a um 
permite aproveitar a vida? Perguntaram câncer de pulmão, provocado pelo 
os colegas. cigarro.

O rapaz respondeu com serenidade: E Converse com quem entrega as forças 
vocês acham que eu gastaria o dinheiro físicas a uma cirrose hepática causada 
que ganho para me envenenar? Vocês se pelos alcoólicos.
consideram muito espertos, mas estão Ouça um guloso inveterado que se 
pagando para estragar a própria saúde e encontra no cárcere da dor por causa dos 

.
C o l a b o r a ç ã o :  

Luciana Beatriz Arioli 
Trombini

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’
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