
 ano não passou, voou. Parece 
que foi ontem mesmo que 
traçava os planos para 2.015.O

Estudava os ensinamentos do 
‘‘Homem de Bem’’ contidos no capítulo 
dezessete d

Beijos no coração!

Dezembro é o mês do Natal, de 
recordar o nascimento de Cristo, mês que 
muitos corações tornam-se mais 
vulneráveis, propensos à caridade.

2015 vem sendo um ano difícil para 
uma grande maioria, com a crise o Evangelho Segundo 
anunciada,  não são poucos  os  Espiritismo.
desempregados, outros muitos sofrem Preparava o Espírito para praticar a Lei 
com a falta de água, com o calor de Justiça, Amor e Caridade, na sua maior 
insuportável, com as chuvas torrenciais.pureza.

Felizmente, como é do conhecimento Exercitava a Consciência sobre meus 
geral, nenhuma folha se move sem o atos, interrogava-me se não iria violar as 
consentimento do Pai Maior.leis do Mestre, quais os procedimentos 

Se hoje as dificuldades batem as necessários para não reincidir no mal e 
portas,  deveríamos agradecer a principalmente como realizar durante o 
oportunidade, afinal essas são benditas ano atos benéficos ao meus próximo.
provas que se fazem presentes em nossa Passou-se o ano e cá estamos 
vida para lapidar-nos o espírito.novamente às vésperas de 2.016. Muitos possamos estar cercados das pessoas que 

São essas mesmas oportunidades que de vocês podem estar lendo esse artigo já amamos, quem sabe de uma mesa farta, 
pedimos ao reencarnar, nem mais, nem no ano das Olimpíadas no Brasil ou quem de uma árvore repleta de presentes, 
menos pesadas que os nossos ombros sabe, acabou de encontrar esse jornal em porém que nossos semblantes se voltem 
possam aguentar.meio a papéis antigos e reparar que já em oração ao aniversariante, que 

Agora caro amigo, se você goza de houvera passado quinze, vinte, trinta, possamos agradecê-lo por tudo que tem 
saúde, paz, inteligência, amor, bem estar cinquenta anos. feito por nós e reforçar tudo que podemos 
financeiro, atente-se no que pode fazer Verdade caro amigo leitor, repare na fazer por ele.
em auxílio do próximo. Pense em quantas importância do que se escreve. Palavras 
crianças terão um infeliz Natal.são eternas, porém diferente das verdades Desejo a todos um Feliz Natal, com 

Estenda suas mãos aos menos contidas nela. muita paz, muito amor e muita luz.
afortunados, procure auxiliar aquele Com certeza a base da doutrina já vai 
irmão carente, dê ao próximo uma Noite pra mais de cento e cinquenta anos e 
Feliz.continua irretocável, sem a necessidade 

Se todos nos unirmos às causas sociais de mudar uma vírgula, pelo menos nas 
poderemos ter a noite de amor mais obras de Kardec, Chico e outros 
incrível dos últimos tempos.escritores que semearam e semeiam o 

Que na virada do dia vinte e quatro espiritismo no mundo.

 Inibmort
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ENTÃO É NATAL

A SEMENTEIRA DE AMOR
vança firme e serenamente por Que esperas? A ti, é que te esperam... morreram e - que vivem. Bem sabes que o 
tua estrada. Não há grandeza Assinala cada jornada com o alívio a solo é formado do que viveu e agora é pó.
possível sem paz íntima. muitos seres. Que nada te perturbe no teu Passará o vento sobre a semente que A

afã de cada hora. Que o bem brote de ti na lançares e a arrebatará.. Mas, não te As ervagens e os insetos estremecem 
tua palavra. Que ela alcance os aflijas e volta a semear...ao menor sopro e o grão de areia 
desorientados, os tristes, os cativos. Nada tens, nada esperas, nada colhes. desconhece o repouso. Adquire a 

São as árvores preces da terra? São os Às vezes és o rio por onde navegam os serenidade dos espíritos puros na 
pássaros penas que se chamam? batéis do Senhor ou a porta por onde Ele imensidade do tempo.

Segue, sempre, semeador. Nada disto distribui seus dons ou a fenda de pedra Tua missão é fazer o bem e alcançar a 
deve deter-te. anfracta por onde jorra o misterioso Deus. Defende aos que não podem 

Ajuda aos que se debatem nas trevas. manancial.defender-se.
Com tua voz, dulcifica os corações. Fala Desvenda as verdades que não são 
às mães, aos velhos e às crianças. Constâncio C. Vigilevidentes. Aqui, nada busque e nada 

Que teu amor se derrame sem saberes espere. O ar do céu te alimentará.
por onde."Se te amo - disse o Senhor - para que 

Que tuas esperanças partam cada dia quererás auxílio e glória?"
como enxame de abelhas e, como Purifica teus ouvidos para escutá-lo. 
enxame de abelhas, trabalhem e Os olhos, para vê-lo.
fabriquem o mel sem que vejas a As mãos, para aliviar os que sofrem. 
colmeia.O s  l á b i o s ,  p a r a  r e p e t i r  s e u s  

Não olhes para trás e não te detenha ensinamentos.
ante os que voltam. Bem sabes que, do Ele dará ao teu coração todo o valor 
invisível, acompanham-te os que que te falte para cumprires teu destino.

(Do Livro: "Mensagens dos Mestres", 
de Antônio F Rodrigues)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste



epois da parábola do bom samaritano, da sua condição de mulher, invocou o seguida, retomou a sua 
à noite, em casa de Simão, Tadeu, cavalheirismo masculino, para aliviá-lo, j o r n a d a ,  s e g u i n d o  D
sinceramente interessado no assunto, como se fazia imprescindível. tranquilamente o seu 

rogou ao Mestre fosse mais explícito no Minutos após, um grande juiz varou o caminho.
e n s i n a m e n t o ,  e  J e s u s ,  c o m  a  mesmo trecho da via pública asseverando Depois de interromper-se, ligeiramente, 
espontaneidade habitual, falou: que nomearia testemunhas a fim de saber se o Mestre perguntou ao discípulo:

- Um homem enfermo jazia no chão, em o mísero não seria algum viciado vulgar, - Em tua opinião, quem exerceu a 
esgares de sofrimento, às portas de grande afastando-se, lépido, sob o pretexto de que a caridade legítima?
cidade, assistido por pequena massa oportunidade lhe não era favorável. - Ah! sem dúvida - exclamou Tadeu, 
popular menos esclarecida e indiferente. Decorridos mais alguns instantes, veio à bem-humorado -, embora aparentemente 

Passou por ali um moço romano de cena um mercador de bolsa que, condoído, desprezível, foi o publicano, porquanto, 
coração generoso, em seu carro apressado, asseverou a sua carência de tempo e deu além de dar o dinheiro e a palavra, deu 
e atirou-lhe duas moedas de prata, que um vinte moedas a um homem que lhe pareceu também o sentimento, o tempo, o braço e o 
rapazelho de maus costumes subtraiu às simpático, a fim de que o problema de estímulo fraterno, utilizando, para isso, as 
ocultas. assistência fosse resolvido, mas o preposto próprias forças.

Logo após, transitou pelo mesmo local improvisado era um malfeitor evadido do Jesus, complacente, fitou no aprendiz 
um venerando escriba da Lei, que, alegando cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o os olhos penetrantes e rematou:
serviços prementes, prometeu enviar socorro prometido. - Então, faze tu o mesmo. A caridade, 
autoridades em benefício do mendigo O doente tremia e suava de dor, rojado por substitutos, indiscutivelmente é 
anônimo. ao pó, quando surgiu ali velho publicano, honrosa e louvável, mas o bem que 

Quase de imediato, desfilou por ali um considerado de má vida, por não adorar o praticamos em sentido direto, dando de nós 
sacerdote que lançou ao viajante Senhor, segundo as regras dos fariseus. mesmos, é sempre o maior e o mais seguro 
desamparado um gesto de bênção e, Com espanto de todos, aproximou-se do de todos.
afirmando que o culto ao Supremo Senhor infeliz, endereçou-lhe palavras de 
esperava por ele, exortou o povo a asilar o encorajamento e carinho, deu-lhe o braço 
doente e alimentá-lo. levantou-o e, sustentando-o com as 

Depois dele, surgiu, de relance, próprias energias, conduziu-o a uma 
respeitável senhora, a quem o pobre se estalagem de confiança, fornecendo-lhe 
dirigiu em comovedora súplica; todavia, a medicação adequada e dividindo com ele o 
nobre matrona, lastimando as dificuldades reduzido dinheiro que trazia consigo. Em 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

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

A PARÁBOLA RELEMBRADA

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

BUSCAS
a procura do meu crescimento, vôos em busca de conquistas que dará a de exemplificação do amor crístico e 
tentei por várias vezes sem sucesso cada um de nós a realização, a semeadura e fraternal, encontrando o rumo certo de 
chegar à perfeição que só o a colheita, a medida que se renova a levar a palavra, o exemplo e o alento para N
Criador a detém. energia flui de maneira mais profunda as aflições, e o bálsamo consolador se 

levando-nos a novas reflexões fazendo do apresentará preciso a partir da sua Busquei na grandiosidade do mar a 
nosso foco a cada situação que seja renovação, onde lutará para vencer suas exemplificação do amor e me perdi.
equilibrado e consciente. imperfeições e chegar mais próximo da luz Busquei na rocha firme a solidez da 

que sempre o guiará para o seu crescer.O crescer finalmente acontece fazendo o minha fé e novamente cai.
renovar dos princípios e conceitos, dando Busquei na energia do sol a irradiação 
entendimento claro ao que recebe a Karanque ampara ao que necessita, que dá ao 
assistência e levando o conforto ao doente o conforto e também falhei.
despreparado.Busquei na harmonia das florestas o 

Sentimos finalmente que somente se caminho virtuoso e nada consegui.
crescerá na medida do projetar de alma Já cansado e descrente busquei dentro de 
aberta despertando a cada dia momentos mim a semente pálida e fraca que persiste e 

luta por sobreviver, pois, foi tão 
amorosamente plantada e encontrei as 
primeiras respostas para minha busca, 
porque ao ligar-me a ela liguei-me à 
essência divina e as emanações se realizam 
de forma plena e intensa, que se buscarmos 
dentro de nós, encontraremos não só as 
respostas mas os meios de exteriorização, 
estando harmonizado e sentindo que o que 
se buscar estará tão perto de nós por 
fazermos parte desta essência.

Sabedor agora de tudo isto, sinto-me 
pleno, harmonioso e luto por alçar novos 

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br
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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/ 

 

UM SORRISO DE FELICIDADE
ão raro encontramos aqueles que mesmo que constituiu vosso deleite.
afirmam, categoricamente: Eu não Alguns dentre vós dizeis: A alegria é 
sou feliz! maior que a tristeza, e outros dizem: Não, a N

tristeza é maior.Tantos são os motivos: frustração, 
Eu, porém, vos digo que elas são decepção, saudade, medo, angústia, 

inseparáveis. Vêm sempre juntas; e quando solidão.
uma está sentada à vossa mesa, lembrai-Procuram, em alguns momentos, 
vos de que a outra dorme em vossa cama.desesperada e inconsequentemente, por 

Em verdade, estais suspensos como os uma gota de alegria que possa matar a sede 
pratos de uma balança entre vossa tristeza e dessa tristeza perene.
vossa alegria.Quem sabe um carro novo? Ou uma casa 

*   *   *nova? Para a solidão, quem sabe um amor?
A felicidade é uma decisão, uma escolha Um novo amigo, um curso, uma 

e um ato de coragem.viagem?
Para encontrá-la, para mantê-la, não Tentam. E, por vezes, ela aparece. Uma 

necessitamos de nos expurgar de todas as tímida felicidade. Que dura alguns dias. 
dores,  sofrimentos,  dif iculdades,  Algumas semanas. Talvez um mês.
frustrações, receios.Entretanto, aos poucos retornam os 

Pelo contrário, ao invés de lamentá-los, antigos hábitos, os velhos receios, a antiga 
aprendamos com eles. De cada desafio, frustração: nem sempre a vida é como 
retiremos a lição que lhe é própria.sonhamos. E a tristeza volta e no coração 

Não tenhamos dúvida: da mesma fonte faz morada.
que bebermos nossa tristeza, beberemos Afinal, mais acostumados estamos com 
também nossa alegria. São a superação, os sua companhia do que com a da alegria.
desafios, as lágrimas, que nos preparam Neste cenário, realidade de tantos e que, 
para a felicidade e que nos fazem valorizá-numa primeira análise, parece desolador, 
la.questionamos: É possível ser feliz? É 

A felicidade que não tarda. Desponta no possível encontrar a alegria? Caso positivo, 
horizonte para todos, todos nós. Basta que como mantê-la?
tenhamos fé, em Deus, em nós mesmos. *   *   *
Basta que tenhamos olhos de ver.O poeta Khalil Gibran, na voz de O 

*  *   *profeta, escreveu:
Pensemos nisso. E, se neste instante, Vossa alegria é vossa tristeza 

uma lágrima rola por nossa face, que possa, desmascarada. E o mesmo poço que dá 
no final de seu trajeto, encontrar nossos nascimento a vosso riso foi muitas vezes 
lábios distendidos em um largo e generoso preenchido com vossas lágrimas.
sorriso... Sorriso de alegria, de felicidade...E como poderia não ser assim? Quanto 

Sorriso de esperança. mais profundamente a tristeza cavar suas 
garras em vosso ser, tanto mais alegria 

Redação do Momento Espírita, com podereis conter.
base no cap. A alegria e a tristeza, do livro Não é a lira que acaricia vossas almas a 
O profeta, de Khalil Gibran,  ed. L&PM própria madeira que foi entalhada à faca?
Pocket.Quando estiverdes alegres, olhai no 

fundo de vosso coração, e achareis que o 
que vos deu tristeza é aquilo mesmo que 
vos está dando alegria.

E quando estiverdes tristes, olhai 
novamente no vosso coração e vereis que, 
na verdade, estais chorando por aquilo 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

I
O Natal é a luz  para bilhões de almas,
Que encarnadas ou não, vivem nesse 

planeta,
Muitas delas de situação muito 

arruinadas,
Que moralmente andam de muletas,
Perdidas em muitas encruzilhadas!

II
Mas Jesus não abandona nenhuma 

delas,
Tal qual aconteceu conosco,

Cansados de desfilar, em erradas 
passarelas,

ELE nos apontou a doutrina espírita,
Essa eterna escola bendita,

Que libertou-nos, das estradas aflitas,
 Com lampejos  de AMOR em nossos 

corações,
E com ela aprendemos que uma grande 

melhora,
Só teremos, através de muitas 

reencarnações!

III
Mas se quisermos melhorar mais 

rapidamente,
Temos muitas oportunidades à nossa 

frente,
A prática do bem vai abrindo clareiras,

E nossos corações no GRANDE 
AMOR criando leiras,

E a felicidade nos abrangendo 
eternamente.

IV
E assim, JESUS que sabe de todas as 

nossas fraquezas,
Nunca nos deixou abandonado ao 

relento,
Sabe que nos fundo das nossas almas 

tem belezas,
Que mais tarde aflorariam em um  certo 

tempo.

V
Portanto  ELE é o IRMÃO  MAIOR da 

nossa caminhada,
Que DEUS nosso PAI sabia, que um 

dia!
Acertaríamos nossos passos com ELE, 

nessa divina estrada.
E nas belezas de um MUNDO MAIOR, 

Estaríamos todos de mãos dadas!
                 

   José Bastos

POESIA
FELIZ NATAL
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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 14/12 - 

DIA 21/12 - 

DIA 

DIA 04

Reinaldo Trombini Junior

Edgar Feres Filho

28/12 - Som & Imagem

/01 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

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

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

PALAVRAS DE FÉ

Porque eu sou o menor dos apóstolos... - hoje com o que éramos ontem 
Paulo (1 Coríntios, 15:9) e, a nosso ver, feito isso, cada 

um de  nós  pode ,  sem 
ecididamente, muitos defeitos nos pretensão, parafrasear as 
caracterizam ainda o progresso palavras do Apóstolo Paulo, Dmoral deficitário. não nos será nos versículos 9 e 10, do capítulo 15, de sua 

lícito, porém, esquecer algumas das Primeira Epístola aos Coríntios: - "Dos 
bênçãos que já conseguimos amealhar com servidores do Senhor, sei que sou o menor e 
o amparo do Mestre Divino: o mais endividado perante a Lei, mas com a 

Não temos a santidade; no entanto, já nos graça de Deus sou o que sou"...
matriculamos na escola do bem, 
aprendendo a evitar as arremetidas do mal.

Não dispomos de sabedoria, mas já 
percebemos a importância do estudo, 
diligenciando entesourar-lhes os valores 
imperecíveis.

Não possuímos a inexpugnabilidade 
moral; todavia, já sabemos orar, 
organizando a própria resistência contra o 
assédio das tentações.

Não nos galardoamos ainda com o total 
desprendimento de nós mesmos,  
notadamente no capítulo do perdão 
incondicional; contudo já aceitamos a 
necessidade de abandonar a concha do 
egoísmo, exercitando-nos em diminutos 
gestos de entendimento e fraternidade para 
alcançar a vivência da grande abnegação.

Não atingimos o sentimento imaculado; 
entretanto, pelo esforço na disciplina de 
nossas inclinações e desejos, já nos 
adestramos, a pouco e pouco, para a 
aquisição do amor puro.

Não entremostramos, de leve, o 
heroísmo da fé absoluta, mas já 
assimilamos grau relativo de confiança na 
Divina Providência, buscando agradecer-
lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto 
invocando-lhe a proteção para a travessia 
das horas difíceis.

Sem dúvida, estamos muito longe, 
infinitamente muito longe da perfeição... 
Cabe, porém, a nós, aprendizes do 
Evangelho, o obrigação de confrontar-nos 

(Do Livro Bênção de 
Paz, pisc. de Francisco 
Cândido Xavier)

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL
A CAMINHO DO ALTO

CONHEÇA:

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

 Prossegue em tua senda de vitória!
Caminhamos todos para o melhor.
Passaram séculos de lutas.
Sofreram os homens de conquista em 

conquista.
Do instinto a inteligência.
Da inteligência para a razão.
E agora da razão para a verdade 

superior.
Sempre subindo.
Constantemente elevando-se.
Dia-a-dia sublimando-se.
Eis que é a Hora da Luz.
Somos chamados a novos passos.
A renovar coragem e vontade.
E nessa Nova Era que começa, as 

lições do Amor no coração nos 
conduzirão as estrelas!

***

Em um sorriso...
Num aceno...
No olhar...
Na simplicidade de um gesto...
Podes revelar Deus!
Não esta Ele em um trono distante.
Acima das nuvens.
Ou num paraíso inalcançável.
Esta em ti.
Em tua lágrima.
Na tua face mais feliz.
Naquela postura generosa.
No coração repleto de amor.
Deus é Amor!
E todo que chora... todo que sofre... 

todo que suplica... pode encontrar em ti 
uma centelha de Sua 
Luz, afastando toda 
escuridão!

      Diogo Cáceres

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP
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