
indado a sessão mediúnica, um boca e rei do morro. maravilhoso, juntos de tios e primos e 
homem de aparência dura, porém Sempre cuidou da comunidade e dos amigos também já desencarnados, mamãe 
serena, chorava copiosamente seus, perdeu o contato com a família, vem sempre me visitar, afinal anjo elevado F

abraçado a uma carta que recebera há entretanto nunca precisou disparar um tiro e que é trabalha sem cessar.
poucos minutos. nem usou os produtos que oferecia. Aos poucos estou me adaptando a 

Os que conheciam a história desse Morreu numa ação da polícia, com uma condição de espírito desmaterializado, não 
senhor já podiam imaginar o conteúdo bala no peito. é tão difícil quanto parece.
daquela missiva. O caçula foi policial, condecorado com Já perdoei meu algozes como o senhor 

Senhor Pedro teve três filhos em menos medalhas pelos serviços realizados a nação, me ensinou e consegui permissão para 
de cinco anos, criou-os da mesma maneira, seguiu subindo de cargo até tornar-se resgatar meus irmãos.
ensinado-lhes as lições do ‘‘Homem de coronel. Sabemos que não vai ser fácil, pois os 
Bem’’. Incorruptível, não encontrava uma ‘‘atalhos’’ que eles criaram em suas vidas 

O mais velho, excelente aluno, vírgula que o desabonasse em suas ainda os prendem à lama pútrida do umbral, 
inteligentíssimo tornou-se senador da atividades durante toda vida. em contrapartida as lições de bem que o 
república. Morreu numa emboscada realizada senhor nos concedeu desde menino são 

Viveu uma vida de rei, sempre comendo pelos próprios colegas corruptos de pontos positivos, que os favorecem para 
e bebendo do melhor, vestindo-se das mais profissão. uma nova vida.
caras grifes, construiu uma mansão com o Três filhos, três espíritos diferentes, três Só posso agradecer as broncas e lições 
dinheiro de suas ações  ilícitas. histórias com finais trágicos, porém que recebi do senhor e da mamãe durante 

Contudo, criou leis magistrais que ninguém pode negar que foram bem toda minha existência.
auxiliaram muitas pessoas, era caridoso e sucedidos naquilo que propuseram fazer. Abraços, seu caçula...’’ 
manteve a segurança e o conforto dos pais Amparado pelos amigos da casa espírita,  
até o fim de sua vida, quando morreu de um Sr. Pedro sorvia um copo de água e mais 
ataque cardíaco numa penitenciária. calmo, voltou novamente os olhos para Beijos no coração!

O segundo filho, preguiçoso desde aquela carta e releu-a dessa vez com mais 
pequeno, debandou-se para o crime. Foi parcimônia.
‘‘mula’’, traficante, até chegar a dono de ‘‘Querido pai, encontro-me em local 

 Inibmort
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TRÊS IRMÃOS

O QUE FAZEMOS DO MESTRE
"Que farei então de Jesus, chamado o examinando o melhor caminho de permanente da vida, por exemplo e 
Cristo?" - Pilatos (Mateus, 27:22). estabelecerem a própria dominação. modelo de cada dia.
 Vários corações observam-no, com 

os círculos do Cristianismo, a simpatia, mas, na primeira oportunidade, Emmanuel
pergunta de Pilatos reveste-se de indagam, como a esposa de Zebedeu, Nsingular importância. sobre a distribuição dos lugares celestes. (Livro: Vinha de Luz, 

Que fazem os homens do Mestre Outros muitos o acompanham, estrada pisic. de Chico Xavier)
Divino, no campo das lições diárias? a fora, iguais a inúmeros admiradores de 

Os ociosos tentam convertê-lo em Galiléia, que lhe estimavam os 
oráculo que lhes satisfaça as aspirações benefícios e as consolações, detestando-
de menor esforço. lhe as verdades cristalinas.

Os vaidosos procuram transformá-lo Alguns imitam os beneficiários da 
em galeria de exibição, através da qual Judéia, a levantarem mãos-postas no 
façam mostruário permanente de instante das vantagens, e a fugirem, 
personalismo inferior. espavoridos, do sacrifício e do 

O s  i n s e n s a t o s  c h a m a m - n o  testemunho.
indebitamente à aprovação dos desvarios Grande maioria procede à moda de 
a que se entregam, a distância do trabalho Pilatos que pergunta solenemente quanto 
digno. ao que fará de Jesus e acaba 

Grandes fileiras seguem-lhe os passos, crucificando-o, com despreocupação do 
qual a multidão que o acompanhava, no dever e da responsabilidade.
mon te ,  apenas  i n t e r e s sada  na  Poucos imitam Simão Pedro que, após 
multiplicação de pães para o estômago. a iluminação no Pentecostes, segue-o 

Outros se acercam d’Ele, buscando sem condições até à morte.
atormentá-lo, à maneira dos fariseus Raros copiam Paulo de Tarso que se 
arguciosos, rogando "sinais do céu". ergue, na estrada do erro, colocando-se a 

Numerosas pessoas visitam-no, caminho da redenção, através de 
imitando o gesto de Jairo, suplicando impedimentos e pedradas, até ao fim da 
bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo luta.
tempo. Não basta fazer do Cristo Jesus o 

Diversos aprendizes ouvem-lhe os benfeitor que cura e protege. É 
ensinamentos, ao modo de Judas, indispensável transformá-lo em padrão 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

VOCÊ PODE!
O mundo será melhor.
Dia-a-dia ele caminha para a paz.
E você pode colaborar.
Você sempre pode!
Na luz de sua gentileza...
Na força de tua fé...
No encanto de tua calma...
Na benção de tua fraternidade...
No poder de tua bondade...
Na gloria de teu perdão...
Encontrarás a chave de auxilio à Vida e a 
todos que nela se encontram.
Seja um fomentador de 
esperança.
Assim o mundo já será 
um pedaço do paraíso 
para todos!

      Diogo Cáceres



aquel, antiga servidora da residência raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Ele, que retinha tamanhas 
de Cusa, ergueu a voz para indagar Afastava-o, hora a hora, de influências graças do Céu, jamais se 
do Mestre por que motivo a dor se perniciosas ou mortíferas de Espíritos animou a estendê-las na R
convertia em aflição nos caminhos infelizes que o arrebatariam, por certo para o T e r r a  e  p a s s o u  

do mundo. sorvedouro da morte. simplesmente a humilhar os outros com a 
Não era o homem criação de Deus? Não Soprando-lhe ao pensamento idéias glória de que fora revestido por seu 

dispõe a criatura do abençoado concurso dos iluminadas aos clarões do Infinito Bem, devotado e invisível benfeitor.
anjos? Não vela o Céu sobre os destinos da através de mil modos de socorro Quando experimentou o primeiro 
Humanidade? Jesus fitou na interlocutora o imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o desgosto, que ele mesmo provocou 
olhar firme e considerou: - A razão da dor equilíbrio do corpo. menosprezando a lei do amor universal, que 
humana procede da proteção divina. Dava-lhe medicamentos invisíveis, por determina a fraternidade e o respeito aos 

Os povos são famílias de Deus que, à intermédio do ar e da água, da vestimenta e semelhantes, gesticulou, revoltado, contra o 
maneira de grandes rebanhos, são chamados das plantas. Céu, acusando o Supremo Senhor de injusto 
ao Aprisco do Alto. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do e indiferente.

A Terra é o caminho. crime e dos males sem remédio que Aflito, o anjo guardião procurava levantar-
A luta que ensina e edifica é a marcha. atormentam os pecadores. lhe o ideal de bondade, quando um Anjo 
O sofrimento é sempre o aguilhão que Ao amanhecer, o Pajem Celestial acorria, Maior se aproximou dele e ordenou que o 

desperta as ovelhas distraídas à margem da atento, preparando-lhe dia calmo e primeiro dissabor do tutelado endurecido 
senda verdadeira. proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a por excesso de regalias se convertesse em 

Alguns instantes se escoaram mudos e o alimentação e o pensamento, vigiando-lhe aflição.
Mestre voltou a ponderar: - O excesso de os passos, com amor, para melhor preservar- Rolando, mentalmente, de aflição em 
poder favorece o abuso, a demasia de lhe os dons; ao anoitecer, postava-se-lhe à aflição, o homem começou a recolher os 
conforto, não raro, traz o relaxamento, e o cabeceira, amparando- lhe o corpo contra o valores da paciência, da humildade, do amor 
pão que se amontoa, de sobra, costuma ataque de gênios infernais, aguardando-o, e da paz com todos, fazendo-se, então, 
servir de pasto aos vermes que se alegram no com maternal cuidado, para as doces precioso colaborador do Pai, na Criação.
mofo... instruções espirituais nos momentos de Finda a historieta, esperou Jesus que 

Reparando, porém, que a assembléia de sono. Raquel expusesse alguma dúvida, mas 
amigos lhe reclamava explicação mais No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, emudecendo a servidora, dominada pela 
ampla, elucidou fraternalmente: auxiliou-o a selecionar as emoções e a meditação que os ensinamentos da noite lhe 

- Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou situar-se em trabalho digno e respeitável; sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado 
à própria conta um homem comum, desde o clareou- lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe com ardente oração de júbilo indefinível.
nascimento. entusiasmo santo, rumo à vida superior, e 

Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os estimulou-o a formar um reino de 
membros e os músculos, a sorrir, a repousar santificação e serviço, progresso e 
e a asilar-se nos braços maternos. aperfeiçoamento, num lar...

Sem afastar-se do protegido, dia e noite, O homem, todavia, que nunca se lembrara 
deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em de agradecer as bênçãos que o cercavam, 
seguida, orientou-lhe os impulsos novos, fez-se orgulhoso e cruel, diante dos 
favorecendo-lhe o ensejo de aprender a interesses alheios.

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 RAZÃO DA DOR

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

SE POSSÍVEL, REPASSEM, DIVULGUEM... LEIAM RSRSRSRS. MAS É SÉRIO... LEIAM!
stas foram as palavras carinhosas que minutos seguem inexoráveis. A palestra de passageira e que quanto menos apego Eacompanharam o email que recebi de rico valor moral acalenta os corações e vai tivermos por esta prisão mais felizes 

um atencioso divulgador do Espiritismo e se findando. Todos se despedem levando seremos na liberdade.
que para minha alegria é meu amigo, consigo a energia dos momentos vividos. Há pouco tempo tenho “Face” e pouco 
Reinaldo Trombini Junior, quando me Em casa nem sempre temos o cuidado de tempo tenho para estar ligado nele. Mas são 
enviou o facho de luz “O Farol’’ agasalhar a mensagem entre as mãos tantas as mensagens cristãs ali transmitidas 

Parece pleonasmo, mas não o é, quantas acabando de sorver as letras bem grafadas que fico encantado só em pensar que cada 
vezes ao chegarmos para assistir uma definindo não raro um balsamo para as uma destas mensagens deixa algo de bom 
palestra em casa espírita recebemos uma dores e para os desassossegos de cada dia. no coração de quem lê.
mensagem. O título é sugestivo, iniciamos E os periódicos espíritas, ricos em Como diz o ditado “Água mole em pedra 
a leitura e o conteúdo faz jus ao título. informações que sustentam o espírito? São dura tanto bate até que fura”, da mesma 
Todavia, estamos prestigiando um Centro degustados lentamente na companhia da forma nosso coração também um dia 
que não é aquele onde trabalhamos e família ou de amigos, como as pizzas e os sofrerá a ação do amor e agirá no bem.
naturalmente revemos conhecidos que há rodízios oportunos, que tão bem alimentam Leiamos o “O Farol”! Leiamos com 
tempo não vemos. o corpo? Ou apressadamente como se o alegria!

Logo, um aperto de mão aqui, um abraço imediatismo da vida tivesse mais 
ali e a leitura da mensagem vai ficando pela importância?           Flávio Natal Pereira – CEIA 
metade. Involuntariamente colocamos a Esquecemos que o espírito é imortal, que       flavionatalpereira1@gmail.com
mensagem apaziguadora no bolso e os a vida é eterna, que a prisão no corpo é 
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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/ 

 

A PAZ NO MUNDO VIRÁ DOS LARES
 natureza respirava perfumes deve fazer sentir honrados e felizes.
suaves, carreados nos braços dos Não criamos almas, mas contribuímos 
ventos brandos. para a criação dos novos corpos que A

recebem, diariamente, Espíritos que Pairavam nas mentes e nos corações 
ainda precisam voltar à carne.ansiedades feitas de alegrias e 

Assim, dos laços de sangue, pela expectativas.
íntima relação que proporcionam, João, o discípulo amado, acercou-se de 
nascem novos amores ou se fortalecem Jesus e, com serenidade, interrogou:
antigos.Quando dizemos que Deus é nosso Pai 

Dos laços de sangue nasce a Amantíssimo, porque é Criador de todas 
oportunidade do reajuste, do perdão, da as coisas, devemos entender que todos 
aceitação.somos irmãos, mesmo em relação 

Dos laços de sangue surge uma nova àqueles que se afastam de nós e nos 
história, o renascer da água e do Espírito, detestam?
a chance de refazer os caminhos.Sem dúvida, João. - Confirmou o 

Dessa forma, precisamos estar atentos Amigo. - Os maus e indiferentes, os 
à família que nos abraça.perversos e odiosos também são nossos 

irmãos, pois se fora ao contrário, Estão ali, muito claros para nós, os 
concordaríamos que existiria outro maiores objetivos que nos trazem a mais 
Genitor Divino. uma encarnação na Terra.

Pertencemos todos à família universal, Estão ali, nas diferenças e afinidades 
ligados, uns aos outros, pela mesma que nos unem, as provas benditas que nos 
energia que a tudo deu origem. farão melhores hoje do que fomos 

ontem.A fim de que o amor se estabeleça entre 
as criaturas de conduta e de sentimentos Estão ali, no coração do pai, da mãe, 
tão difíceis, o Excelso Pai fez o ser dos irmãos e dos filhos, as sementes da 
humano também cocriador. Nova Era de paz que se estabelece 

gradualmente no globo terrestre.Assim contribui com Ele para o 
crescimento de cada um, através da união A paz no mundo virá dos lares. A paz 
conjugal, da qual surge a família no mundo virá do amor dos pais aos 
consanguínea, que é a precursora da filhos.
universal. Virá da tolerância e do respeito dos 

Graças à união dos indivíduos pelo filhos em relação a seus pais. Virá da 
sangue, surgem as oportunidades da amizade entre os irmãos.
convivência saudável, mediante o A paz no mundo reinará quando 
exercício da tolerância e da fraternidade. houver amor completo nas famílias.

Tal exercício é treinamento para a  
compreensão dos comportamentos tão (Redação do Momento Espírita, com 
diversos que serão enfrentados nos base no cap. 14, do livro A mensagem do 
relacionamentos fora do lar. amor imortal, pelo Espírito Amélia 

*    *   * Rodrigues, psicografia de Divaldo 
Pereira Franco)Jesus deixa muito clara a importância 

da instituição familiar no mundo.
Mostrando apenas uma de suas mil 

nuances abençoadas, o Mestre reforça a 
dedicação que devemos aplicar no lar.

Somos cocriadores e tal deferência nos 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

 a m o r  q u a n d o  s e n t i d o  
verdadeiramente transcende o 
h o r i z o n t e  d e  n o s s o s  O
pensamentos e com o equilíbrio 

regulador expande ao infinito.
Certa feita um oleiro labutava 

diariamente desde os primeiros raios de 
sol, até o entardecer, tirava da argila a 
matéria prima que depois de manipulada 
arduamente tornava-se verdadeiras 
obras de arte que eram vendidas, 
garantindo assim o sustento da sua 
família. Tornou-se famoso pelas 
redondezas, e despertando a ganância, 
grandeza e poder começou a retirar 
grande quantidade de argila agredindo e 
comprometendo o pequeno veio de água 
que a regava dando a consistência e liga 
ideal para o manuseio. A matérias prima 
retirada sem critério endurecia 
rapidamente, impossibilitando o oleiro 
de praticar sua arte, e com isto sua 
s i t u a ç ã o  f i n a n c e i r a  f i c o u  
comprometida. Inconformado com a 
situação, revoltado, praguejava o 
Criador pela situação por que passava, 
considerando-se um grande injustiçado, 
uma vez que não prejudicava ninguém e 
só fazia o bem. Tanto lamentou, que um 
mensageiro divino foi enviado em 
sonho explicando-lhe que pelo fato dele 
ter desequilibrado o eco sistema natural, 
que dá aos microseres a condição ideal 
de preparar a argila para o artífice. 
Melhor observando a natureza 
verificamos nos pequenos detalhes a 
harmonia, equilíbrio que insistimos em 
ignorar, deixando passar oportunidades 
raras de demonstrar o verdadeiro 
sentimento. Enquanto relutarmos com 
as sinalizações que nos são endereçadas, 
estaremos abrindo campo fértil para 
invasões mentais, que farão a nossa 
jornada mais difícil e sem perspectivas.

Amar incondicionalmente será a 
proposição maior, a recíproca será o 
resultado compensador, mesmo que 
tarde um pouco para acontecer não 
devemos esmorecer e continuar a 
exercê-lo sem expectativas de retorno e 
seremos mais felizes. Não permita 
jamais que a chama interior que vivifica 
e cria ao redor de luzes celestiais 
irradiadas desde a cor rosa ao lilás se 
apague.

Karan

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

“AMOR INCONDICIONAL”
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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 08/02 - 
DIA 15/02 - Reunião
DIA 
DIA 29

Reinaldo Trombini Junior

22/02 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste
/02 - Som & Imagem

DIA 07/03 - Edgar Feres Filho

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

Não desanimes. trabalho que Deus te confiou.
Persiste mais um tanto. Ama sempre, fazendo pelos 
Não cultives pessimismo. outros o melhor que possas 
Centraliza-te no bem a fazer. realizar.
Esquece as sugestões do medo destrutivo. Age auxiliando.
Segue adiante, mesmo varando a sombra Serve sem apego.
dos próprios erros. E assim vencerás
Avança ainda que seja por entre lágrimas.
Trabalha constantemente. (psicografia de Francisco Candido Xavier 
Edifica sempre. - do livro "Astronautas 
Não consintas que o gelo do desencanto te do além")
entorpeça o coração.
Não te impressiones nas dificuldades.
Convence-te de que a vitória espiritual é 
construção para o dia-a-dia.
Não desistas da paciência.
Não creias em realizações sem esforço.
Silêncio para a injúria
Olvido para o mal.
Perdão às ofensas.
Recorda que os agressores são doentes.
N ã o  p e r m i t a s  q u e  o s  i r m ã o s  
desequilibrados te destruam o trabalho ou 
te apaguem a esperança.
Não menosprezes o dever que a 
consciência te impõe.
Se te enganaste em algum trecho do 
caminho, reajusta a própria visão e 
procura o rumo certo.
Não contes vantagens nem fracassos.
Não dramatizes provações ou problemas.
Conserva o hábito da oração para quem se 
te faz a luz na vida intima.
Resguarda-te em Deus e persevera no 

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL
VENCERÁS

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

I
 O ser humano em sua maioria,

Sempre tem algo a esconder.
Principalmente as sua particularidades,

É um direito que lhes assiste,
Dentro das suas possíveis qualidades,

Quando não faz, a vida dos outros sofrer,.
 

 II
Diante de tudo isso, vale lembrar,

Há muitas sensações escondidas ou 
represadas,

Lá dentro do íntimo do ser,
Mas muitos as deixam liberadas,

Estragando de outras vidas, as estradas,
Não permitindo que se tenha, as alegrias 

de viver!
 

III
 Freamos do no nosso íntimo, as energias 

do desamor,
Transformando-as em virtudes 

consumadas,
Ajudando a eliminar do mundo tanta dor,

Que no dia a dia, anda escancarada.
 

 IV
Sejamos sim,

Os represadores e transformadores,
Das energias errôneas e desenfreadas,
Em bálsamos do nosso ego geradas,

Decretando alegrias, até então ignoradas!
 

V
 Sejamos assim o sal da terra,

Que a vinte séculos JESUS nos pede,
Todo mundo agindo de tal forma,

A humanidade se enriquecerá dessas 
normas,

Ai então, o desamor do mundo se 
despede!

   José Bastos

             

POESIA
ESCONDERIJO

CONHEÇA:

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

REUNIÃO

DIA: 15/02
HORÁRIO: 20:00
LOCAL: C. E. ‘‘FÉ, AMOR
E JUSTIÇA’’

PLANEJAMENTO 
PARA 2016
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