
inguém pode negar que esses são - Acho que não. Deve-se ao descaso do Não podemos mais nos omitir às provas 
tempos difíceis.  Com uma Governo, a quem cabe solucionar o e expiações coletivas. Chegou a hora de 
economia instável todos pagamos problema irrigando o solo. utilizarmos das espadas que temos; nossa N
o preço. Infelizmente a candidata não obteve voz, cérebro, coração, a pena, que nos dias 

O espírita, como não podia ser diferente, êxito diante das urnas, primeiro por ter  atuais fora substituída por teclados.
procura ajuda nos espíritos superiores, seja utilizado em sua propaganda eleitoral a Somos muito mais fortes do que o mal 
através das comunicações mediúnicas nas condição de espírita e diretora da Federação que assola o nosso orbe, temos estrutura 
Casas de Oração, seja na extensa literatura. Espírita do Estado, segundo por não atribuir para lidar com o que vem por aí. Temos a 

O Livro dos Espíritos na sua questão 932 às Divindades o castigo da seca. história como apostila, somos guiados por 
vem nos orientar do Por que, no mundo, tão Relata-se que os poucos votos que teve uma plêiade de espíritos que já intitulou 
amiúde, a influência dos maus sobrepuja a nem de espíritas foram. nosso país como a Pátria do Evangelho.
dos bons? Como vemos muitos ainda acreditam Não podemos deixar que fique só no 

E a resposta vem elucidar com clareza: que nós espíritas devemos utilizar uma rótulo, estamos sendo chamados para a 
Por fraqueza destes. Os maus são auréola ao invés de espadas. grande transformação e não podemos nos 
intrigantes e audaciosos, os bons são Não estou incitando a violência, longe omitir. Fazer da Terra um planeta de 
tímidos. Quando estes o quiserem, disso, mas não podemos ficar sentados regeneração só depende de nós.
preponderarão. rezando, aguardando que uma entidade ***

Leonardo Arantes Marques em sua espiritual venha resolver nossos problemas. Só uma última informação, mais um 
crônica: Omissão dos Espíritas na página do Só culpar o governo não vai resolver a colaborador vai nos deixar, se quiserem ou 
Portal do Espírito (http://www.espirito. situação, temos que nos unir e procurar souberem de alguém que queira auxiliar 
org.br/portal/artigos/diversos/movimento/ soluções. financeiramente é só entrar 
omissao-dos-espiritas.html) vem relatar Imagina se Jesus virasse as costas após em contato pelo email ou 
uma entrevista da Sra Almerita Ribeiro do descer do monte e evitasse o beijo de Judas, fone que se encontra na 
Amaral, que concorria a vereança de Vitória se Chico Xavier rejeitasse os conselhos de última página.
e ao ser questionada se a seca é uma Emmanuel, se Jerônimo Mendonça se 

Beijos no coração!provação ela não titubeou e respondeu sem prostasse em sua cama e não saísse mundo a 
pestanejar: fora trazendo suas lições de humildade.  Inibmort
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OMISSÃO

 Espiritismo não nos abre o caminho Se o papel de vítima é sempre o melhor e Abstenhamo-nos da falsa idéia religiosa, 
da deserção do mundo. o mais confortável, nem por isto, a título de suscetível de repetir os desvios de O

representá-lo, podemos forçar a nossa existências anteriores, nas quais vivemos Se é justo evitar os abusos do século, não 
existência, transformando em verdugos, à em misticismo acabrunhante.podemos chegar ao exagero de querer viver 
força, as criaturas que nos rodeiam. Desfaçamos os tabus da superioridade fora dele. Usufruamos a vida que Deus nos 

Não sejamos policiais do Evangelho, mentirosa, na certeza de que existe dá, respirando o ar das demais criaturas, 
mas candidatemo-nos a servidores cristãos. igualmente o orgulho de parecer humilde.nossas irmãs.

Nem caridade vaidosa que agrave a O Espiritismo nos oferece a verdadeira Para seguir a própria consciência, 
aspereza do próximo, nem secura de confiança, raciocinada e renovadora; eis podemos dispensar a virtude intocável que 
coração que estiole a alegria de viver. por que o espírita não está condenado a forja a santidade ilusória.

Quem transpira gelo, dentro em breve atividade inexpressiva ou vegetante. Não sejamos sombras vivas, nem 
caminhará em atmosfera glacial. Caridade é dinamismo do amor. Evangelho transformemos nossos lares em túmulos 

A crença aferrolhada no orgulho é alegria. Não é sistema de restringir as enfeitados por filigranas de adoração.
desencadeia desastres tão grandes quanto idéias ou tolher as manifestações, é Nossa fé não é campo fechado à 
aqueles criados pelo materialismo. vacinação contra o convencionalismo espontaneidade.

Não sejamos companhias entediantes. absorvente.Encarnados e desencarnados precisamos 
Um sorriso de bondade não compromete Busquemos o povo - a verdadeira paixão ser prudentes, mas isso não significa 

a ninguém. A fé espírita reside no justo de Jesus -, convivendo com ele, sentindo-devamos reprimir expansões sadias e não 
meio-termo do bem e da virtude. lhe as dores, e servindo-o sem intenções nos abracemos uns aos outros. A 

Nem o silêncio perpétuo da meia-morte, secundárias, conforme o "amai-vos uns aos abstinência do mal não impõe restrições ao 
que destrói a naturalidade, nem a fala outros" - a senda maior de nossa bem.
medrosa da inibição a beirar o ridículo. emancipação.Assim como a virtude jactanciosa é 

Nem olhos baixos de santidade defeito quanto qualquer outro, a austeridade 
artificiosa, nem anseio inexperiente de se afetada é ilusão semelhante às demais.
impor a todo preço.Não façamos da vida particular uma 

Nem cumplicidade no erro, na forma de torre de marfim para encastelar os 
vício, nem conivência com o mal, na forma princípios superiores, ou estrado de 
de aparente elevação.exibição para entronizar o ponto de vista.

Fé espírita é libertação espiritual. Não Valdo A convicção espírita não é insensível ou 
ensina a reserva calculada que anula a Vieira)impertinente.
comunicabilidade, constrangendo os A inflexibilidade, no dever, não exige 
outros, nem recomenda a rigidez de hábitos frieza de coração. Fujamos ao proselitismo 
que esteriliza a vida simples. Nem tristezas fanatizante, mas, nem por isso, cultivemos 
sistemática, nem entusiasmo pueril.nos outros a aversão por nossa fé.

Cap. XIX - Item 7 - ESE

Ewerton Quadros
 
(Obra: O Espírito da 

Verdade. Pisc. 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

A  PAIXÃO  DE  JESUS



ilipe, velho pescador de Cafarnaum, conhecido na Corte Celeste por seus renovou a coragem dos 
enlevado com as explanações de Jesus reiterados votos de perfeição espiritual, e n f e r m o s ,  l i b e r t o u  F
sobre um texto de Isaías, passou a mas o devoto se achava tão profundamente inúmeras criancinhas 

comentar a diferença entre os justos e mergulhado em suas contemplações de ameaçadas pelo mal, criou 
injustos, de maneira a destacar o valor da pureza que não lhe sobrava o mínimo serviços de consolação e esperança e, com 
santidade na Terra. espaço interior para entender qualquer isso, conquistou sólidas amizades no Céu, 

O Mestre ouviu calmamente, e, talvez pensamento de socorro às vítimas da adiantando-se de surpreendente maneira, 
para prevenir os excessos de opinião, epidemia. no caminho do Paraíso.
narrou, com bondade: Como cooperar com o emissário divino, Os presentes registraram a pequena 

- Certo fariseu, de vida irrepreensível, nesse setor, se evitava o menor contacto his tór ia ,  entre  a  admiração e  o  
atingiu posição de imenso respeito público. com o mundo vulgar, classificado, em sua desapontamento e,
Passava dias inteiros no Templo, entre mente, como vale da imundície? porque ninguém interferisse, o Senhor 
orações e jejuns incessantes. Conhecia a O Anjo insistia no chamamento; comentou, em seguida a longo intervalo:
Lei como ninguém. Desde Moisés aos contudo, a peste era exigente e não admitia - A virtude é sempre grande e venerável, 
últimos Profetas, decorara os mais delongas. mas não há de cristalizar-se à maneira de 
importantes textos da Revelação. O mensageiro afastou-se e recorreu a jóia rara sem proveito. Se o amor cobre a 

Se passava nas ruas, era tão grande a outras pessoas amantes da Lei. Nenhuma, multidão dos pecados, o serviço 
estima de que se fizera credor, que as entretanto, se julgava habilitada a santificante que nele se inspira pode dar aos 
próprias crianças se curvavam, reverentes. contribuir. pecadores convertidos ao bem a companhia 
Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia Ninguém desejava arriscar-se. dos anjos, antes que os justos ociosos 
vida perfeita entre os pecadores da época. Instado pelas reclamações do serviço, o possam desfrutar o celeste convívio.
Alimentava-se frugalmente, vestia túnica Enviado de Cima encontrou antigo E reparando que os ouvintes se retraíram 
sem mancha e abstinha-se de falar com toda criminoso que mantinha o propósito de no grande silêncio, o Senhor encerrou o 
pessoa considerada impura. regenerar-se. Através dos fios invisíveis do culto doméstico da Boa Nova, a fim de que 

Acontece, todavia, que, havendo grande pensamento, convidou-o a segui-lo; e o o repouso trouxesse aos companheiros 
peste em cidade próxima de Jerusalém, um velho ladrão, sinceramente transformado, multiplicadas bênçãos de paz e meditação, 
Anjo do Senhor desceu, prestimoso, a não  hes i tou .  Obedeceu  ao  doce  s o b  o  f i r m a m e n t o  
socorrer necessitados e doentes, em nome constrangimento e votou-se sem demora, pontilhado de luz.
da Divina Providência. com a espontaneidade da cooperação 

Necessitava, porém, das mãos diligentes robusta e legítima, ao ministério do socorro 
de um homem, através das quais pudesse e da salvação.
trabalhar, apressado, em benefício de Enterrou cadáveres  insepul tos ,  
enfermos e sofredores. improvisou remédios adequados à situação, 

Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, 

Neio Lúcio
(Pisc. Chico Xavier)

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 VALOR DO SERVIÇO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

CIRURGIAS 
ESPIRITUAIS

com equipe DR FRITZ

PROMISSÃO
DIA 12/10

Núcleo Espírita ‘‘Chico 
Xavier’’

Av. Dom Pedro II, 325-Jardim Mariluz
Segunda-Feira a partir das 8h 
informações (14) 99762-3163

Realização
Fundação Espírita Cristã

Adolfho Fritz (Teresina - PI)
www.fundacaoadolfhofritz.com.br

ATENDIMENTO GRATUITO

eja luz nos caminhos do mundo.        
Ha sombras da dor...S
Trevas da revolta...
Noites de angústia...
Mas você pode brilhar!
Pode clarear um caminho com teu 

carinho.
Pode acender a paz com tua calma.
Pode ainda emitir raios de estimulo com 

tua fé.
A alma no mundo é candeia viva do 

Criador.
Não te desestimules.
Nem duvides.
"Brilhai a vossa luz 

diante dos homens", 
convidou Jesus.

Isso afim que todos 
p u d é s s e m o s  s e r  o  
alvorecer do Amor na 
Terra!

        Diogo Cáceres

SEJA LUZ
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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 GAROTO DAS MEIAS VERMELHAS
le era um garoto triste. Procurava do aniversário, da festividade especial.
estudar muito. Na hora do recreio Aguardam...
ficava afastado dos colegas, como São homens e mulheres que se E
se estivesse procurando alguma levantam todos os dias, saem de casa, 

coisa. andam pelas ruas, sempre à espera de que 
Todos os outros meninos zombavam alguém que partiu, retorne.

dele, por causa das suas meias vermelhas. Que o filho que tomou o rumo do 
Um dia, o cercaram e lhe perguntaram mundo e não mais escreveu, nem deu 

por que ele só usava meias vermelhas. Ele notícia alguma, volte ao lar.
falou, com simplicidade: No ano passado, São namorados, noivos, esposos que 
quando fiz aniversário, minha mãe me viram o outro sair de casa, um dia, e 
levou ao circo. esperam o retorno.

Colocou em mim essas meias Almas solitárias.  Lesadas na 
vermelhas. Eu reclamei. Comecei a afetividade. Carentes.
chorar. Disse que todo mundo iria rir de 
mim, por causa das meias vermelhas. *   *   *

Mas ela disse que tinha um motivo 
muito forte para me colocar as meias O amor, sem dúvida, é lei da vida. 
vermelhas. Disse que se eu me perdesse, Ninguém no mundo pode medir a 
bastaria ela olhar para o chão e quando resistência de um coração quando 
visse um menino de meias vermelhas, abandonado por outro.
saberia que o filho era dela.

E nem pode aquilatar da qualidade das 
Ora, disseram os garotos, mas você reações que virão daqueles que 

não está num circo. Por que não tira essas emurchecem aos poucos, na dor da 
meias vermelhas e as joga fora? afeição incompreendida.

O menino das meias vermelhas olhou Todos devemos respeito uns aos 
para os próprios pés, talvez para disfarçar outros. Somos responsáveis pelos que 
o olhar lacrimoso e explicou: É que a cativamos ou nos confiam seus corações.
minha mãe abandonou a nossa casa e foi 

Se alguém estiver usando meias 
embora. Por isso, eu continuo usando 

vermelhas, por nossa causa, pensemos se 
essas meias vermelhas. Quando ela 

este não é o momento de recompor o que 
passar por mim, em qualquer lugar em 

se encontra destroçado, trabalhando a 
que eu esteja, ela vai me encontrar e me 

terra do nosso coração.
levará com ela.

Pensemos nisso!

*   *   *
Redação do Momento Espírita, com 

base em crônica de Carlos Heitor Cony, 
Muitas almas existem, na Terra, da agenda Renascer 2004 e no cap. 31, 

solitárias e tristes, chorando um amor que do livro Momentos de ouro, por Espíritos 
se foi. Colocam meias vermelhas, na diversos, psicografia de Francisco 
expectativa de que alguém as identifique, Cândido Xavier, ed. GEEM.
em meio à multidão, e as leve para a 
intimidade do próprio coração.

São crianças, cujos pais as deixaram, 
um dia, em braços alheios, enquanto eles 
mesmos se lançaram à procura de 
tesouros, nem sempre reais.

Lesadas em sua afetividade, vivem 
cada dia à espera do retorno dos amores, 
ou de alguém que lhes chegue e as 
aconchegue.

Têm sede de carinho e fome de afeto. 
Trazem o olhar triste de quem se encontra 
sozinho e anseia por ternura.

São idosos recolhidos a lares e asilos, 
às dezenas. Ficam sentados em suas 
cadeiras, tomando sol, as pernas 
estendidas, aguardando que alguém 
identifique as meias vermelhas.

Aguardam gestos de carinho, atenções 
pequenas. Marcam no calendário, para 
não se perderem, a data da próxima visita, 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

DURA REALIDADE
tualmente nos deparamos com 
situações que fogem do controle e 
nos trazem decepções , amarguras A
e ingratidões ferindo o coração e 

apresentando a realidade e o perfil de cada 
pessoa, mostrando que apesar do 
entendimento espiritual, ainda caminham 
com passos incertos e trôpegos deixando 
a desejar quanto a aplicação do 
aprendizado que teve ao longo de suas 
vidas. É necessário que o fortalecimento 
seja feito para não perder-se o Norte dos 
objetivos idealizados e seguir em frente, é 
como diz nosso Pai, o certo escrito por 
linhas tortas. Renove portanto, suas 
energias sabendo que muitas pessoas 
ainda necessitam da sua ajuda e precisam 
de assistência imediata, é o ciclo da vida.

Faça dos seus dias um novo realizar 
com amor e dedicação, procurando deixar 
no passado o vivido anteriormente, 
sabendo também que todas as situações 
a c o n t e c e m  c o m  a n u ê n c i a  d a  
espiritualidade, para nosso aprendizado 
diário. Não espere reconhecimento, nem 
agradecimentos pelo que foi feito a cada 
um, pois, eles com certeza terão o 
esclarecimento de seus atos e cairão em si 
no tempo do seu entendimento.

Ás vezes o choque de algumas ações 
no íntimo e no emocional, trazem através 
da reflexão a certeza de mudanças de 
hábitos e diretrizes a serem tomadas que 
pautarão seus novos dias, erradicando os 
e r ros  comet idos  an ter iormente .  
Entendam que somente através da dor da 
alma é que conseguiremos emergir do 
lodaçal de erros e defeitos do espirito, e 
galgar vagarosamente os degraus 
evolutivos, não exteriorizando mas 
sentindo efetivamente no coração as reais 
intenções. Lembrem que somente o 
remédio amargo e que trás a verdadeira 
cura da Alma.

Kharan

 
15/07/2015

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari no dia 

 mcorbari@ig.com.br



I
Sim estamos na mira,

De uma moral mais avançada,
Que nos coloque no ângulo certo,

Rumo as escaladas do AMOR 
MAIOR!

 
II
 

Hoje compreendido que somos,
Da nossa inferioridade, nas outras 

encarnadas,
Tão avessos ao bem que fomos,
Daqueles tempos ainda temos,

Errôneas tendências impregnadas.
  

III
 

 Conscientes de tudo, urge abrir,
As nossas mentes, ao bom senso e a  

compreensão,
Para que saibamos usufruir,
Da oportunidade redentora,

Que o  MUNDO MAIOR, colocou 
em nossas mãos!

                    José Bastos
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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 14/09 - 

DIA 21/09 - 

DIA 28/09 - 

DIA 05/10 - 

Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

Reinaldo Trombini Junior

Som & Imagem

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

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

questão apenas no "lado ergunta - Além da simpatia geral, 
físico", dirão talvez tão-oriunda da semelhança que entre 
somente que a libido entrou eles exista, votam-se os Espíritos P
em atividade com o seu recíprocas afeições particulares? 

Resposta - Do mesmo modo que os poderoso domínio e, obviamente, 
homens, sendo, porém, que mais forte é o ninguém discordará, em tese, da 
laço que prende os Espíritos uns aos afirmativa, atentos que devemos estar à 
outros, quando carentes de corpo material, importância do impulso criativo do sexo, 
porque então esse laço não se acha no mundo psíquico, para a garantia e 
exposto às vicissitudes das paixões. Item perpetuação da vida no Planeta.

É imperioso anotar, entretanto, em no. 291, de "O Livro dos Espíritos".
A integração de duas criaturas para a muitos lances da caminhada evolutiva do 

comunhão sexual começa habitualmente Espírito, a influência exercida pelas 
pelo período de namoro que se traduz por inteligências desencarnadas no jogo 
suave encantamento. afetivo.

Dois seres descobrem um no outro, de Referimo-nos aos parceiros das 
maneira imprevista, motivos e apelos para ex is tênc ias  passadas ,  ou ,  mais  
a entrega recíproca e daí se desenvolve o claramente, aos Espíritos que se 
processo de atração. corporificarão no futuro lar, cuja atuação, 

O assunto consubstanciaria o que seria em muitos casos, pesa no ânimo dos 
lícito nomear como sendo um "doce namorados ,  incl inando afe ições  
mistério" se não faceássemos nele as pacificamente raciocinadas para 
realidades da reencarnação e da afinidade. casamentos súbitos ou compromissos na 

Inteligências que traçaram entre si a paternidade e na maternidade, namorados 
realização de empresas afetivas ainda no esses que então se matriculam na escola 
Mundo Espiritual, criaturas que já de laboriosas responsabilidades.
partilharam experiências no campo sexual Isso porque a doação de si mesmos à 
em estâncias passadas, corações que se comunhão sexual, em regime de prazer 
acumpl ic iaram em del inqüência  sem ponderação, não os exonera dos 
passional, noutras eras, ou almas vínculos cármicos para com os seres que 
inesperadamente harmonizadas na trazem à luz do mundo, em cuja floração, 
complementação magnética, diariamente aliás, se é verdade que recolherão trabalho 
compartilham as emoções de semelhantes e sacrifício, obterão também valiosa 
encontros, em todos os lugares da Terra. colheita de experiência e ensinamento 

Positivada a simpatia mútua, é chegado para o futuro, se compreenderem que a 
o momento do raciocínio. vida paga em amor todos aqueles que lhe 

Acontece, porém, que diminuta é, recebem com amor as justas exigências 
ainda, no Planeta, a percentagem de para a execução dos seus 
pessoas, em qualquer idade física, objetivos essenciais.
habilitadas a pensar em termos de auto-
análise, quando o instinto sexual se lhes 
derrama do ser.

Estudiosos do mundo, perquirindo a 
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