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sem abandonar-nos, jamais, mesmo quando e progresso, que, mesmo quando as mais erante o numeroso auditório, 
O esquecemos? negras nuvens encobrem o firmamento, trazendo nas mãos enorme quadro, 

continuam a ver estrelas!levantou-se o orador. Tirou a caneta Infel izmente ,  tão confor tadoras   P
do bolso, e, com ligeiro impulso, derramou realidades parecem ignoradas,  pois  nossos  Apedrejado por  populares  exaltados e 
uma gota de tinta sobre a tela virgem. Em olhos  se  voltam  com frequência para as atirado ao  monturo, Paulo de  Tarso 
seguida, colocando o quadro à vista de expressões efêmeras da vida transitória, prosseguiu,  indômito,  a jornada de 
todos, perguntou a um dos presentes: onde desenvolvemos ingentes esforços para pregação evangélica, porque seu Espírito 

sermos felizes e colhemos apenas vibrava no sagrado idealismo de - O que vê o senhor? 
decepções, o que é natural, pois a Felicidade universalização dos princípios cristãos!- Uma mancha negra. 
é uma construção grande demais para ser Condenados às feras famintas no Circo Repetida a interrogação a outras pessoas, 
edificada sobre meras ilusões! Romano, na exaltação da maldade, a resposta veio, invariável: todos 

Insistindo em semelhante pretensão,  milhares de seguidores de Jesus enxergavam o sinal de tinta. 
acabamos  por  anular  qualquer  princípio  marchavam sem temor e sem lamentos, - Muito bem! - continuou o orador. - 
de  visão  espiritual  e passamos a enxergar, entoando hinos de louvor ao Mestre Numa tela de tão vasta proporções os 
nas lutas e limitações da Terra, não meios de Supremo, porque tinham a convicção de senhores identificaram apenas o minúsculo 
progresso e recursos de resgate e, sim, estar testemunhando a sua fé! ponto negro! 
execráveis obstáculos que se renovam, Submetido voluntariamente às agruras da E com estas palavras iniciou uma preleção 
interminalmente, contrariando nosso anseio p o b r e z a ,  n a  e x e m p l i f i c a ç ã o  d a  sobre a perniciosa tendência das criaturas 
de ventura. Humanidade, Francisco de Assis  convertia  humanas em se preocuparem com as 

E tamanha atenção damos, então, às dores e dificuldades  em  cânticos  de  amor  pequenas coisas, relegando a plano 
pequenas nuvens que surgem no céu de e  trabalho,  porque  via  Deus  em  todas  as secundário aquelas realmente importantes, 
nossa existência que, aos nossos olhos, elas manifestações da Natureza! que deveriam merecer o máximo de sua 
assumem características de tempestades As experiências daqueles heróis foram atenção e interesse.
violentas que escurecem todos os momentos grandiosos do Espírito Humano, É o que ocorre em relação aos 
horizontes, precipitando-nos na noite negra porque, orientando seus olhos em direção às acontecimentos de nossa existência. Se bem 
do desequilíbrio! luzes do Céu, permanecia em seus corações analisarmos, verificaremos que em todas as 

Que são os desajustes mentais e físicos a inesquecível exortação do Mestre situações há múltiplas razões para nos 
que afligem  considerável parcela da Excelso: mantermos otimistas, confiantes e fortes, 
Humanidade, senão 6 lamentável resultado “Buscai em primeiro lugar o Reino de sem ensejo para nenhum sentimento 
da inconformação diante da dor? da Deus e a sua Justiça, e tudo mais vos será negativo. 
irritação diante das situações difíceis? da dado por acréscimo!” A enfermidade pode perseguir-nos; 
revolta diante da adversidade? do temor dificuldades podem surgir com relação ao 

Richard Simonettidiante do futuro?presente e dúvidas quanto ao futuro. 
Há criaturas na Terra, raras e felizes Mas que representam tais males diante da (Do Livro: Temas de 

criaturas, que sabem contemplar o Infinito e bênção da Vida e do Amor de Deus?... Não H o j e  P ro b l e m a s  d e  
sentem a presença de Deus; que pouca serão meras insignificâncias ante o conforto Sempre)
atenção dâo às nuvens, porque seus olhos da prece, a luz do conhecimento espirita, a 
buscam as estrelas. Com elas se dá um alegria de dar, o privilégio de servir? Não Colaboração: Prof.ª 
fenômeno oposto; tão interessadas estão em serão apenas pálidas nuvens que passam Leudimila Rodrigues 
encarar a Vida com serenidade, alegria e fé, breve, diante da bondade de Jesus, o Pastor Tempeste
inspiradas em nobres ideais de imortalidade Bendito que nos conduz ao Redil Divino, 

urante nossa existência estamos acaba causando-nos algum mal.
fadados a passar por uma série de A pergunta 391 do Livro dos Espíritos 
situações desagradáveis para que vem auxiliar-nos em ambos os casos.D
possamos aprender a suportar e Ao ser questionado de onde nasce a 

principalmente vencer essas adversidades. antipatia entre dois espíritos, o irmão de luz 
A doutrina espírita deixa claro que além nos responde que indiferente de quem seja, 

da felicidade, um dos grandes objetivos de só um espírito inferior se deixa envolver por 
reencarnar num planeta de provas e tal situação, e complementa: ‘‘
expiações é evoluir.

Por isso, se você não for um espírito 
missionário, com certeza está aqui para 
expiar e receber provas.

Já ouvimos ou lemos diversas vezes que 
ao reencarnar concordamos em viver 
situações que fortalecerá ou aprimorará 
nosso espírito, preparando-nos para as 
vidas futuras.

Por isso os encontros com adversários 
pretéritos são corriqueiros durante a nossa 
passagem nessa encarnação. Beijos no coração!

Porém existe também pessoas que nunca 
Inibmortconvivemos e pela inferioridade espiritual 

para nos governar, temos que nos ‘‘blindar’’ 
para não ser-mos constantemente atingidos 
por essas energias negativas.

Oração e atos conscientes de que não 
estaremos prejudicando o nosso semelhan-
te e a nós mesmos é um passo inicial.

Porém buscar com convicção os ensina-
Entretanto, mentos do Mestre Jesus é expressamente 

consciente da sua superioridade, não necessários para conquistarmos a tão 
alimenta ódio, nem inveja contra o outro. procurada misericórdia divina.
Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo.” Vamos começar amando aqueles que nos 

Fácil fácil, não é? são caros, amigos, parentes, familiares, 
Contudo se estamos nascendo aqui, bem conhecidos e através do exercício da cari-

pouco de evoluído nós temos. Muitos são os dade atingir um novo patamar; àquelas pes-
autores que afirmam que somos ainda seres soas que nos desagradam.
rastejantes perto do que precisamos Fazendo isso, amaremos a Deus que está 
avançar. presente em cada um dos 

Num planeta em que a maldade impera a seus filhos.
olhos vistos, muitas vezes naqueles que tem 
o poder, é o que estamos presenciando 
nesse momento em que vemos tanta sujeira 
aparecer entre as pessoas que escolhemos 

AMOR E ÓDIO

ALÉM DAS NUVENS



m dos companheiros trazia ao culto irmão irritado sofria de cólicas mortais. exibem expressões de 
evangélico enorme expressão de Demandaram adiante, quando foram revolta ou desespero nas 
abatimento. defrontados por um cavalheiro que nem se ruas.U

dignou responder-lhes à súplica,  O primeiro que nos Ante as indagações fraternas do Senhor, 
endereçando-lhes tão-somente um olhar surgiu à frente era enfermo vulgar; o esclareceu que fora rudemente tratado na 
rancoroso e duro. segundo guardava a morte em casa; o via pública. Vários devedores, por ele 

Orientador e tutelado acompanharam-lhe terceiro padecia loucura e o quarto convidados a pagamento, responderam 
os passos, e, quando a estranha personagem experimentava a falência. Na maioria dos com ingratidão e grosseria.
alcançou o domicílio que lhe era próprio, casos, quem nos recebe de mau-humor Não se internou o Cristo através da 
repararam que compacto grupo de pessoas permanece em estrada muito mais escura e consolação individual, mas, exortando 
chorosas o aguardava, grupo esse ao qual se mais espinhosa que a nossa.evidentemente todos os companheiros, 
uniu em copioso pranto, informando-se os E, completando o ensinamento, terminou narrou, benevolente:
dois de que o infeliz retinha no lar uma filha o Senhor, diante dos companheiros - Um grande explicador dos textos de Job 
morta. espantados:possuía singulares disposições para os 

Prosseguiram esmolando na via pública - Quando encontrarmos os portadores da serviços da compreensão e da bondade, e, 
e, a estreito passo, receberam fortes aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los talvez por isso, organizou uma escola em 
palavrões de um rapaz a quem se haviam na reconquista da paz íntima. O touro retém que pontificava com indiscutível sabedoria.
dirigido. Retraíram-se ambos, em os chifres, por não haver atingido, ainda, o Amparando, certa ocasião, um aprendiz 
expectativa, verificando, depois de meia dom das asas. Reclamamos, comumente, irrequieto que freqüentes vezes se 
hora de observação, que o mísero não contra a ovelha que nos perturba o repouso, lamuriava de maus tratos que recebia na 
passava de um louco. balindo, atormentada; todavia, raramente praça pública, saiu pacientemente em 

Em seguida, ouviram atrevidas frases de nos lembramos de que o pobre animal vai companhia do discípulo, pelas ruas de 
um velho que lhes prometia prisão e seguindo, sob laço pesado, a caminho do Jerusalém, implorando esmolas para 
pedradas; mas, decorridas algumas horas, matadouro.determinados serviços do Templo.
souberam que o infortunado era A maioria dos transeuntes dava ou 
simplesmente um negociante falido, que se negava, com indiferença, mas, numa 
convertera de senhor em escravo, em razão esquina movimentada, um homem 
de débitos enormes.vigoroso respondeu-lhes à rogativa com 

Como o dia declinasse, o respeitável aspereza e zombaria.
instrutor convocou o discípulo ao regresso O mestre tomou o aprendiz pela mão e 
e ponderou:ambos o seguiram, cuidadosos. Não 

- Guardaste a lição? Aceita a necessidade andaram muito tempo e viram-no cair ao 
do entendimento por sagrado imperativo da solo, ralado de dor violenta, provocando o 
vida. Nunca mais te queixes daqueles que socorro geral. Verificaram, em breve, que o 

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

A NECESSIDADE DE ENTENDIMENTO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

MENSAGENS DE EMMANUEL- PACIÊNCIA E NÓS

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

Quatro Mãos

te assinala a existência, e não te uando as dificuldades atingem o 
afastas do serviço a fazer, apogeu, induzindo os companheiros Q entendendo que nenhum esforço mais valorosos a desertarem da luta 
é demais em favor do próximo...pelo estabelecimento das boas obras, e 

Quando podes censurar e não prossegues sob o peso da responsabilidade 
censuras, exigir e não exiges...que elas acarretam, na convicção de que não 

Então, terás levantado a fortaleza da nos cabe descrer da vitória final...
paciência no reino da própria alma.Quando os problemas se multiplicam na 

Nem sempre passividade significa estrada, pela invigilância dos próprios 
resignação construtiva.amigos, e te manténs, sem revolta, nas 

Raramente pode alguém demonstrar realizações edificantes a que te consagras...
conformidade, quando se encontre sob os Quando a injúria te espanca o nome, 
constrangimentos da provação.procurando desmantelar-te o trabalho, e 

Paciência, em verdade, é perseverar na continuas fiel às obrigações que abraçaste, 
edificação do bem, a despeito das arremetidas sem atrasar o serviço com justificações 
do mal, e prosseguir corajosamente ociosas...
cooperando com ela e junto Quando tentações e perturbações te 
dela, quando nos seja mais ameaçam as horas, tumultuando-te os passos, 
fácil desistir.e caminhas à frente, sem reclamações e sem 

queixas... (Psicog. Chico Xavier)
Quando te é lícito largar aos ombros de 

Colaboração Prof.  outrem a carga de atribuições sacrificiais que 
Waldomiro B. Bana

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

RESPONSÁVEL: PROF. WALDOMIRO BANA
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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/ 

 

RENASCER COM AS MANHÃS
uando Jesus falou com o doutor da planejamos, e o que desejamos ser. 
lei, Nicodemos, sobre nascer de Traçamos metas e as perseguimos. Cada Qnovo, não estava falando apenas ano somos novos eus, gradualmente, em 
sobre as novas existências busca da perfeição.

materiais. Há também os ciclos de nossos anos de 
É necessário renascer da água e do vida no planeta. Nossos chamados 

Espírito - disse o Mestre, com poesia. aniversários.
A água representa o elemento material. Cada novo ano completo aqui é 

Os antigos tinham a crença de que toda a também momento de introspecção, de 
vida havia surgido das águas. Assim, a refletir profundo, de autoconhecimento: 
água representa nosso elemento material, Quem sou eu? O que faço aqui? O que já 
os renascimentos em novos corpos construí? O que falta? O que virá pela 
físicos. frente? Quanto tempo ainda me resta?

Porém, Ele falou também em renascer Fechamos um capítulo do livro, 
do Espírito e, com isso abriu novos abrimos outro.
horizontes aos já vastos conhecimentos Temos vidas dentro de uma mesma 
daquele chefe dos judeus. vida. Infância, adolescência, juventude, 

Jesus falou em renovar-se. Não basta vida de casado, filhos, madureza, terceira 
voltar ao palco terrestre inúmeras vezes. e porque não, até quarta-idade.
Faz-se necessário modificar-se, esculpir Há pessoas que estão renascendo com 
a alma, melhorar-se. seus sessenta, setenta anos! Dando a si 

E para isso o Criador nos dá mesmas uma nova chance de viver, de 
oportunidades grandiosas e mensagens aprender, de amar. Afinal, nunca é tarde!
muito claras. Por fim, dentro dos ciclos, há ainda o de 

Vejamos alguns exemplos: cada vez cada dia.
que reencarnamos, voltamos como se Podemos, dessa forma, renascer com as 
fosse nossa primeira vida, com este manhãs, considerando cada nascer do sol 
frescor de renovação, com novas uma nova chance que o Criador nos dá de 
chances, esquecendo o passado, nos reinventarmos, de fazer de novo, de 
ganhando uma nova vestimenta carnal. fazer o certo.

Chegamos  aqu i  como bebês ,  *   *   *
desprotegidos, inspirando amor, Agradeçamos pelo presente da nova 
cuidados, tendo que reaprender tantas manhã, da nova vida dentro da vida e 
coisas que já sabíamos antes. Tudo em sigamos adiante.
nome desse projeto de renovação. A existência é feita de renascimentos. 

Recebemos como familiares antigos O renascer é lei do Universo.
amores, mas também desafetos, em É preciso renascer com as manhãs. É 
perfeito sigilo, para que possamos nos preciso renascer com os anos. É preciso 
adequar a essa nova formação familiar e renascer da água e do Espírito para 
tentar viver em harmonia. alcançar a plenitude que tanto desejamos.

Há também a proposta dos ciclos.
A existência e a natureza são repletas de 

Redação do Momento ciclos justamente para que possamos, de 
Espírita.tempos em tempos, avaliar, recomeçar e 

renovar.
Quando cada ano termina, fazemos o 

balanço do que passou, do que fomos e 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

POESIAS
A MENSAGEM
DAS FLORES

I
Andar  em frente a um jardim,

É ter as benesses infinitas,
Nem todos os dias isso acontece,

E se sentirmos que estamos aos léus, 
Acabam nos envolvendo numa 

eloquente oração.
As flores tem o poder, de nos envolver 

aos céus,
Na alma e nas fibras nosso coração,

Inspirando-nos, como fazer uma prece,
E ajudando a colocarmos nas alturas,

Os eflúvios da nossa emoção!
 
II

Por isso todas as casas,
Deveria ter, nem que fosse um pequeno 

jardim,
Que muito nos auxiliaria na meditação,

Mesmo que não estivéssemos, 
pensando assim,

De imediato as flores nos convidam,
A aprendermos agradecer, 

silenciosamente,
Por uma eloquente oração!

José Bastos

VOCÊ PODE!
Nestes dias tumultuados...
Perante as comoções e lutas...
Em frente as aflições e espinhos...
Teu coração é chamado.
Acende-o com a luz da fé.
Diminui a escuridão do caminho.
Abençoe a vida de alguém.
Soergue quem caiu.
Enxuga uma lágrima.
Fortalece a esperança.
Alivia uma dor.
Seja o irmão que espanta a solidão.
Revele a alegria do novo alvorecer.
Assim, pouco a pouco, no contagio de 
teu carinho, outras 
luzes estarão acesas 
espalhando clarões de 
paz no mundo todo!

      Diogo Cáceres

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com



o longo da jornada terrena oportunidade da reencarnação, por suas de tudo o que lhe marcou negativamente na 
angariamos e fortalecemos com a realizações, suas virtudes, seus defeitos vida e dar vazão ao amor reprimido 
convivência diária os elos de que fortalecem e alicerçam a sua projeção procurando rever todos os conceitos e A
s i m p a t i a ,  a m i z a d e ,  de vida. dúvidas, faça de agora em diante da tua 

companheirismo e de afetividade. jornada um espelho de águas límpidas e Observem atentamente o seu passado e 
puras onde refletirá todo sentimento que Somente quando nos despojarmos do verifique que apesar de todas as diferenças, 
deténs dentro do peito, dando amor, orgulho, da altivez e da prepotência existiu uma grande preocupação para 
atenção e gratidão aos que te permitiram começaremos a entender o verdadeiro suprir suas necessidades se o amor não foi 
estar neste planeta ampliando o seu significado da família, dos pais, dos irmãos exteriorizado é porque não aprenderam a 
aprendizado. e da causa que estamos aportados neste ou amar, mas com toda a certeza ele foi sentido 

naquele grupo familiar. e dado com a limitação pessoal de cada um. A alegria redundará no peito afagando e 
serenando a alma.Sabedores da Lei de Causas e Efeitos não Não apontem os defeitos, verifiquem 

ter íamos dif iculdade alguma em também as virtudes, o padrão moral, a 
administrar os relacionamentos com este educação e os princípios direcionadores 
grupo, porém, nem tudo é tão perfeito, o para a realidade da vida. Seja o primeiro na 
aprendizado é difícil, demorado e requer busca da transposição das barreiras criadas 
muita consciência e dedicação para pelo ego reticente e egoísta e dê vazão aos 
desenvolver-se a fraternidade, que sentimentos latentes e adormecidos 
sobrepõe as mágoas, melindres e sobretudo fazendo dos seus novos dias um oásis de 
as diferenças de um passado já distante. paz interior e alegria.  

A gratidão é fator preponderante e deverá A verdadeira  demonstração de 
ser levada por toda a vida, pela crescimento é desprender-se do passado e 

Hector

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

marco.corbari271@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

DIA13/06 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 20/06 -Edgar Feres Filho 

DIA 27/06 - Som & Imagem

DIA 04/07 - Reinaldo Trombini Junior

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

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

OS ELOS NUNCA SE ROMPEM

PROJETO MANUTENÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA DE FRANCISCO CANDIDO XAVIER
 ILDEB – Instituto Linense de torno de 35 cartazes temáticos sobre sua 
Divulgação Espírita “Euripedes pessoa, desde a infância até a sua 
Barsanulfo”, realizará no período desencarnação, bem como 40 anexos O
de 27/06 a 02/07/2016, no horário referentes a sua missão responsavelmente 

das 09h00 às 17h00, para o período de cumprida sob todos os aspectos 
Segunda a Sexta-Feira, das 09h00 às 12h00 considerados, e que estão sendo preparados 
no Sábado, em local a ser definido, no pelo nosso confrade Adriano Santiago de 
centro comercial de Lins (SP), uma Araújo, estudioso da Doutrina Espírita.
Exposição Cultural Espírita, retratando a Lembramos que a obra de “Chico 
missão mediúnica literária do Médium Xavier” (como ele preferia ser chamado), contribuição a compreensão particulari-
Francisco Candido Xavier, objetivando a se insere como complementar da zada da Doutrina Espírita.
manutenção de sua memória histórica, seu Codificação Espírita elaborada pelo Além do maior número possível de seus incansável trabalho e sua dignificante professor Hippolyte Léon Denizard Rivail livros psicografados, serão expostos em 

(Allan Kardec), em seu tríplice aspecto 
filosófico, cientifico e religioso, cujos 
temas foram abordados pelo insigne 
médium nas obras por ele psicografadas.

Oportunamente serão fornecidas novas 
e detalhadas informações sobre a 
Exposição.

ILDEB - ildeblins@gmail.com

via: http://espitirinhas.blogspot.com.br/
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