
 Núcleo de Divulgação Espírita de seu conhecimento doutrinário exaltou Foi assim que após 13 anos concluímos 
Getulina (NDEG) com base nas sobre o livro sesquicentenário. mais uma Semana Espírita de Getulina. 
comemorações do dia 1.º de Já no dia 15/04 na mesma casa foi Lembrando que apenas no ano de 2014 ela O
Agosto aonde será celebrado projetado o filme ‘‘Se eu ficar’’, que conta a não foi realizada. E como disse o confrade 

O Céu e o Inferno ou a história de uma garota que após um grave Edgar no prólogo de sua palestra, não 
justiça Divina Segundo o Espiritismo, acidente automobilístico junto aos seus podemos perder  essa  importante  
optou por intitular a XII Semana Espírita familiares tem a difícil tarefa de optar por manifestação do espiritismo em nossa 
com esse tema. seu futuro. cidade, aonde a olhos vistos a história vai se 

A abertura das festividades dia 13/04 no E encerrando as programações da XII perdendo com o passar dos anos.
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ ficou a cargo do Semana, dia 17/04 no C.E. ‘‘Amor e Que a XIII Semana 
Sr. Divo de Freitas Barbosa, que munido de Caridade’’, o getulinense Edgar Feres Espírita venha, reforçando a 
sua flauta evocou os espíritos protetores Filho, proferiu uma palestra dotada de força da divulgação em 
através de belíssimas canções. Na l indas  his tór ias  e  mui to  humor.  Getulina e região. Abraços!
sequência tivemos a honra de receber o Conduzindo-nos também pelas paragens    
amigo e palestrante da cidade de Lins, o Sr. dos Céus e Infernos que rondam os nossos 
Aylton Guido Paiva, que dotado de todo o caminhos diariamente.

 os 
150 anos do Livro: 

 Inibmort
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XII SEMANA ESPÍRITA DE GETULINA

 lar é a célula ativa do organismo constitui obrigação primária de todos nós ao mundo o seu mais sublime 
social e a mulher, dentro dele, é a que abraçamos nos Centros Espíritas novos legado para o aperfeiçoamento 
força essencial que rege a própria lares de idealismo superior e que buscamos e a elevação dos homens, O
vida. na Boa Nova do Divino Mestre a orientação chamou um coração de 

Se a criança é o futuro, no coração das maternal para a renovação de nossos mulher, em Maria Santíssima, e, através 
mães que repousa a sementeira de todos os destinos. das suas mãos devotadas à humanidade e ao 
bens e de todos os males do porvir. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer bem, à renunciação e ao sacrifício, 

O homem é o pensamento. no homem o condutor da civilização e o materializou para nós o coração divino de 
A mulher é o ideal. mordomo dos patrimônios materiais na Nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos 
O homem é a oficina. gleba planetária, não podemos esquecer os séculos e o alvo de redenção da 
A mulher é o santuário. que na mulher devemos identificar o anjo Humanidade inteira.
O homem realiza. da esperança, ternura e amor, a descer para 
A mulher inspira. ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros (Pisc. XAVIER, Francisco Cândido. 
Compreender a gloriosa missão da alma da sombra, oferecendo-nos, no campo Cartas do Coração.)

feminina, no soerguimento na Terra, é abençoado da luta regenerativa, novos 
apostolado fundamental do Cristianismo tabernáculos de serviço e purificação.
r e n a s c e n t e  e m  n o s s a  D o u t r i n a  Glorifiquemos, desse modo, o 
Consoladora. ministério santificante da maternidade na 

Auxiliar, assim, o espírito materno, no Ter ra ,  r eco rdando  que  o  Todo-
desempenho de sua tarefa sublime, Misericordioso, quando se designou enviar 

Colaboração  
Prof. Waldomiro B. 
Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL EM LOUVOR DAS MÃES



hiago, o mais velho, em explanação declarado fingimento quando ao lado de seus Volta e converte a tua arca 
preciosa, falou sobre as ânsias de ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome, por de  moedas  em cofre  T

riqueza, tão comuns em todos os mortais, e, trás de portas semi-cerradas. milagroso de salvação! 
findo o interessante debate doméstico, Jesus Em razão de tantos distúrbios, era Estende os júbilos do 
comentou sorridente: - Um homem temente a compelido a transformar a residência numa trabalho, cria escolas para a sementeira da luz 
Deus e consagrado a retidão, leu muitos fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra espiritual e improvisa a alegria a muitos! 
conselhos alusivos à prudência, e deliberou todos. Somente vale o dinheiro da Terra pelo bem 
trabalhar, com afinco, de modo a reter um Sobrava-lhe tempo, agora, para registrar as que possa fazer! Sob indizível espanto, o 
tesouro com que pudesse beneficiar a família. moléstias do corpo e raramente passava caçador de outro despertou transformado e, 

Depois de sentidas orações, meteu-se em algum dia sem as irritações do estômago ou do dia seguinte em diante, passou a libertar as 
várias empresas, aflito por alcançar seus fins. sem dores de cabeça. suas enormes reservas, para que todos os seus 

E, por vinte anos consecutivos, ajuntou Em poucas semanas de meticulosa vizinhos tivessem junto dele, as bênçãos do 
moeda sobre moeda, formando o patrimônio observação, concluiu que a fortuna serviço e do bom ânimo...
de alguns milhões. trancafiada no cofre era motivo de desilusões Desde o primeiro sinal de semelhante 

Quando parou de agir, a fim de apreciar a e arrependimentos sem termo. renovação, a esposa fixou-o com estranheza e 
sua obra, reconheceu, com desapontamento, Em certa noite, porque não mais tolerasse revolta, os filhos odiaram-no e os seus 
que todos os quadros da própria vida se as preocupações obcecantes do novo estado, próprios beneficiados o julgaram louco; 
haviam alterado, sem que ele mesmo orou em lágrimas, suplicando a inspiração do todavia, robustecido e feliz, o milionário 
percebesse. Senhor. vigilante voltou a possuir no domicílio um 

O lar, dantes simples e alegre, adquirira Depois da comovente rogativa, eis que um santuário aberto e os gênios da alegria oculta 
feição sombria. anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho passaram a viver em seu coração.

A esposa fizera-se escrava de mil e lhe diz, compadecido: - Toda fortuna que Silenciando o Mestre, Tiago, que 
obrigações destinadas a matar o tempo; os corre, à maneira das águas cristalinas da comandava a palestra da noite, exclamou, 
filhos cochichavam entre si, consultando fonte, é uma bênção viva, mas toda riqueza, entusiasta: — Senhor, que ensinamento 
sobre a herança que a morte do pai lhes em repouso inútil, é poço venenoso de águas valioso e sublime!...
reservaria; a amizade fiel desertara; os estagnadas... Jesus sorriu e respondeu: - Sim, mas apenas 
vizinhos, acreditando-o completamente feliz, Por que exigiste um rio, quando o simples para aqueles que tiverem “ouvidos de ouvir” 
cercaram-no de inveja e ironia; as autoridades copo dágua te sacia a sede? Como te animaste e “olhos de ver”.
da localidade em que vivia obrigavam-no a a guardar, ao redor de ti, celeiros tão 
dobradas atitudes de artifício, em desacordo recheados, quando alguns grãos de trigo te Neio Lúcio
com a sinceridade do seu coração. bastam à refeição? Que motivos te induziram (Pisc. Chico Xavier)

Os negociantes visitavam-no, a cada a amontoar centenas de peles, em torno do lar, 
instante, propondo-lhe transações criminosas quando alguns fragmentos de lã te aquecem o 
ou descabidas; servidores bajulavam-no, com corpo, em trânsito para o sepulcro?...

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 RICO VIGILANTE

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

o dia 04 de abril foi celebrada a 
Páscoa da Evangelização Infantil Ndo C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’. 

Após apresentação do grupo de dança, 
foi distribuído o lanche com refrigerante e 
ao final um ovo de chocolate para cada 
criança.

Nossos agradecimentos a alma caridosa 
que doou os ovos e fez os nossos pequenos 
muito mais felizes! 

O COELHO DA PÁSCOA PASSOU POR AQUI
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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

Acompanhem a USE/Lins no Facebook - https://www.facebook.com/ 

 

CONHEÇA:

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

O BOSQUE
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas árvores t inham passado, levando 
palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao palmadelas e tendo sido privadas de água, 
homem prudente, que edificou a sua casa pareciam tê-las beneficiado de um modo 
sobre a rocha;" Mateus 7:24 que o conforto e o tratamento mais fácil 

jamais conseguiriam.
Todas as noites, antes de ir me deitar, empos atrás, eu era vizinho de um 

dou sempre uma olhada em meus filhos.médico, cujo "hobby" era plantar T Debruço-me sobre suas camas e observo árvores no enorme quintal de sua 
casa. como têm crescido.

Às vezes, observava da minha janela o Freqüentemente, oro por eles.
seu esforço para plantar árvores e mais Na maioria das vezes, peço para que 
árvores, todos os dias. suas vidas sejam fáceis:

O que mais chamava a atenção, "Meu Deus, livre meus filhos de todas as 
entretanto, era o fato de que ele jamais dificuldades e agressões desse Mundo"...
regava as mudas que plantava. Tenho pensado, entretanto, que é hora de 

Passei a notar, depois de algum tempo, alterar minhas orações. 
que suas árvores estavam demorando muito Essa mudança tem a ver com o fato de 
para crescer. que é inevitável que os ventos gelados e 

Certo dia, resolvi então aproximar-me fortes nos atinjam e aos nossos filhos.
do médico e perguntei se ele não tinha Sei que eles encontrarão inúmeros 
receio de que as árvores não crescessem, problemas e que, portanto, minhas orações 
pois percebia que ele nunca as regava. para que as dificuldades não ocorram, têm 

Foi quando, com um ar orgulhoso, ele sido ingênuas demais. 
me descreveu sua fantástica teoria. Sempre haverá uma tempestade, 

Disse-me que, se regasse suas plantas, as ocorrendo em algum lugar.
raízes se acomodariam na superfície e Portanto, pretendo mudar minhas 
ficariam sempre esperando pela água mais orações.
fácil, vinda de cima. Farei isso porque, quer nós queiramos 

Como ele não as regava, as árvores ou não, a vida não é muito fácil.
demorariam mais para crescer, mas suas Ao contrário do que tenho feito, passarei 
raízes tenderiam a migrar para o fundo, em a orar para que meus filhos cresçam com 
busca da água e das várias fontes nutrientes raízes profundas, de tal forma que possam 
encontradas nas camadas mais inferiores do retirar energia das melhores fontes, das 
solo. mais divinas, que se encontram nos locais 

Assim, segundo ele, as árvores teriam mais remotos. 
raízes profundas e seriam mais resistentes Oramos demais para termos facilidades, 
às intempéries. mas na verdade o que precisamos fazer é 

Disse-me ainda, que freqüentemente pedir para desenvolver raízes fortes e 
dava uma palmadinha nas suas árvores, profundas, de tal modo que quando as 
com um jornal enrolado, e que fazia isso tempestades chegarem e os ventos gelados 
para que se mantivessem sempre acordadas soprarem, resistiremos bravamente, ao 
e atentas. invés de sermos subjugados e varridos para 

Essa foi a única conversa que tive com longe. 
aquele meu vizinho.

Logo depois, fui morar em outro país, e 
nunca mais o encontrei.

Vários anos depois, ao retornar do 
exterior, fui dar uma olhada na minha antiga 
residência. 

Ao aproximar-me, notei um bosque que 
não havia antes.

Meu antigo vizinho, havia realizado seu 
sonho!

O curioso é que aquele era um dia de um 
vento muito forte e gelado, em que as 
árvores da rua estavam arqueadas, como se 
não estivessem resistindo ao rigor do 
inverno. 

Entretanto, ao aproximar-me do quintal 
do médico, notei como estavam sólidas as 
suas árvores: praticamente não se moviam, 
resistindo, implacavelmente, àquela 
ventania toda.

Que efeito curioso, pensei eu...
As adversidades pela qual aquelas 

(Autor desconhecido)
 
Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

Nunca te esqueço o riso cristalino 
quando o fracasso vinha à nossa casa, 
soube, depois que a voz que de ti se 

extravasa 
era para acalmar o teu pobre menino. 

Breve, levou-te a Morte... 
Não sei se por desastre ou por 

destino... 
Chorei-te pela perda que me arrasa... 

Viajei com meu pai... Vi famoso 
casino... 

Esqueci-te... Joguei... Não me 
domino... 

Fiz a grande fortuna que me atrasa. 
Envelheci jogando, até que um dia, 
recordei que na infância, eras minha 

alegria, 
mas a exaustão me toma o coração 

cansado... 

Vi a Morte a meu lado 
E perguntei: 
- "Dize, Morte, onde achar minha 

querida; 
Minha mãe, meu amor e minha 

vida?..." 

Ela apenas me disse: "Entre os 
mortais..." 

Muitos anos passaram... 
Sem receber de ti qualquer lembrança 
Pediu reencarnação, em busca de 

esperança... 
Vais vê-la no futuro ou nunca mais!

Antônio Gomes

( Poema recebido pelo médium 
Francisco Cândido 
Xavier)

C o l a b o r a ç ã o :  
P r o f . ª  L e u d i m i l a  
Rodrigues Tempeste

DESENCONTRO
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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 11/05 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 18/05 - Edgar Feres Filho

DIA 25/05 - Som & Imagem

DIA 01/06 - 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

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

de barro,
I A codorna, o nhambú e os sabiás 

cantar,
 Quando garoto, já um Lá de longe também ouvia, a 

adolescente, siriema piar,
Ao chegar da escola, lá pelo meio Olhava aquelas fileiras de pés de 

dia, café,
Mesmo a enxada rude, a usava Com seus frutos vermelhinhos,

contente, E outros ainda verdes, mas 
Mesmo assim ainda era, uma  tendendo a madurar,

grande alegria!  
 V
II  
 O sol lá no horizonte,

Após o almoço, descanso alguns Parecia dizendo até amanhã,
momentos,

Bem cedinho eu irei voltar,
Aquela enxada, tinha a ela, que 

Aquelas aves que tanto ali 
dar suprimentos,

cantavam
Pegava lima, e deixava sua lâmina 

Já se despediam para ir ao ninhos!
bem afiada,

E para mais um noite pernoitar!
E quantos matos eu cortava,

 
Quando neles eu batia, o corte 

VI
daquela enxada!

 
 

E naquele lindo momento,
III

Que tenho em minha memória,
 

Como um abistrato documento,
A tardinha chegava muito rápida,

Também nos despedíamos,
Pois sempre olhava pra trás,

Juntos com os familiares meus,
Via quantos matos caidos,

E sentia também no fundo da 
Que por bom muito tempo,

alma,
Não ia prejudicar mais, aqueles 

A gratidão do nosso Eterno Deus!
cafezais!

 
                    José BastosIV

 
De vez em quando ouvia o joão 

POESIA ENFRENTAR A REALIDADE 
OU FUGIR DELA
e Devido à transição e 
modificação do planeta, os 
encarnados sentem os efeitos D
sem saber qual o procedimento 

para redução da pressão.
A orientação sugerida é que as 

pessoas comecem a se questionar o 
porque deste despertar tão abrupto e 
contundente, a ponto de mexer com as 
emoções, o seu físico e com suas 
energias.

O momento é propício para passarem 
a conhecer-se sem máscaras, aceitando 
de pronto o estágio em que se 
encontram, com seus defeitos, falhas e 
que ainda são limitados para 
e n t e n d e r e m  o s  m o t i v o s  e  
oportunidades que lhes são dadas para 
o vosso crescimento.

Na atual fase em que se vive, as fugas 
constantes para o não enfrentamento de 
si próprio, trazem atrasos evolutivos, 
porque enquanto muitos ainda fazem 
da sua zona de conforto o seu porto 
seguro, não querendo mudanças de 
atitudes, comportamentos e de 
aceitação, outros entretanto, procuram 
assimilar e modificar o seu padrão 
vibratório, facilitando muito a 
integração do material com o espiritual, 
tornando estes indivíduos mais coesos, 
responsáveis e mediadores da 
espiritualidade para um bem geral.

Lembrem-se de que o crescimento é 
individual, apesar de viverem em
comunidade, competindo a cada um 
fazer o seu melhor.

Antenor

02/03/2013

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari no dia 

 mcorbari@ig.com.br

MÃOS CALEJADAS
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