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altando apenas um mês para o Diretor de Evangelização Infantil e 
centésimo número do nosso facho de Mocidade: Carmem M. Giraldi Feres;
luz, editores e colaboradores se Departamento de Livro e Biblioteca: F
esforçam para trazer o que de melhor César Eduardo Oliveira Lima.

nossa doutrina proporciona. Já na mesma semana foi realizado um 
Foi assim desde o primeiro número e mutirão entre os trabalhadores da Casa para 

com certeza vai continuar. uma limpeza mais acentuada que há tempos 
Foram inúmeras matérias que chegaram fazia-se necessária.

para publicação nesse último mês, As primeiras ações serão resgatar o nome 
infelizmente o nosso espaço é pequeno e das pessoas que colaboravam mensalmente 
não deu para incluir todas, porém para a subsistência do Centro e 
futuramente estaremos divulgando-as. consequentemente convidar novos 

Queremos ressaltar o Convite publicado voluntários.
aqui ao lado. Não é sempre que podemos Então se você tem vontade de ajudar ou 
contemplar  um espetáculo dessa já ajudava entre em contato conosco.
proporção, então caro amigo leitor, faça o Outro ponto em questão é fazer circular a 
possível para ver a peça, afinal os seus extensa coleção de livros espíritas da 
realizadores estão de parabéns. Biblioteca, portanto se você tem interesse 

Gostaria também de anunciar que devido em obras espíritas não perca tempo, venha 
a cuidados médicos o professor Waldomiro escolher um!
Borges Bana teve que se afastar da O funcionamento continuará nos 
presidência do C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ e mesmos horários que se encontram na 
como fazia-se necessário a substituição do última página. 
cargo com urgência, foi realizada na noite O leitor mais atento perceberá que os 
de 09 de agosto uma reunião extraordinária trabalhos de desenvolvimento mediúnico 
para reorganizar a diretoria que ficou que eram realizados nas terças-feiras 
assim: estarão suspensos por algum tempo, 

Presidente: Reinaldo Trombini Junior; voltando assim que conseguirmos nos 
Vice Presidente: Edgar Feres Filho; organizar melhor.
1ª Secretária: Leudimila Rodrigues Conto com a colaboração 

Tempeste; e presença do amigo espírita 
2.ª Secretária: Grace Quely Santos nessa nova jornada.

Oliveira;
Beijos no coração!1.º Tesoureiro: Omar Feitosa Ferreira;

2.º Tesoureiro: Fátima Maria Macedo da Inibmort
Silva Garcia;

NOVA DIREÇÃO

DEIXE BRILHAR A VOSSA LUZ!
m amigo querido falou-me em tom consoladora que um ser um dia poderia ter 
de pilheria: Dia destes vivi uma sonhado, apesar de prisioneiro do corpo, Uexperiência  fugaz que me pareceu vivo no céu.

muito agradável, pensei que era deus. Vivo no céu das possibilidades de 
Minha esposa ao acordar disse: com Deus renovar-me e contribuir para um mundo 
me deito, com Deus me levanto. Pronto, melhor onde a paz e a harmonia possam 
sou deus, pensei. expressar-se nas palavras e nas ações de 

Continuando a narrativa disse-me ele: cada um.
mas, começando o dia, diante das Vivo no céu de encontrar-me a maior 
dif iculdades corr iqueiras  do lar,  parte do tempo ao lado de anjos do Senhor 
rapidamente constatei que o Senhor do materializados na pessoa de meus amigos, 
Universo na Sua bondade ímpar não de meus parentes, dos passantes, daqueles 
permitiu que eu fosse deus nem mesmo em que vêem o mundo de forma diferente de 
meu lar e materializou suave brisa com como vejo,  dos inimigos da sociedade. 
q u e m  e u  p u d e s s e  d i v i d i r  a s  Todos são estrelas de 5ª grandeza. Alguns 
responsabilidades. ignoram, fato que não altera a verdade.

Quanto a mim, experimentado nos Quando todos acatarem o apelo do 
janeiros da vida, não mais me dando ao luxo Mestre Jesus: Deixem brilhar vossa luz: O 
das ilusões, estava convicto de que vivia no riso solto, a confiança e a paz unirá todos os 
Céu material, pois que a Terra gravita no homens.
espaço célico. Todavia, agora, localizando-
me na realidade espiritual, que abrange Flávio Natal Pereira - CEIA
tudo aquilo que aparece e aquilo que não 
perece, descubro deslumbrado de blog: 

centroespiritairmaosaprendizes.blogspot.comfelicidade, a verdade mais real e 

o dia 11/09/2016 (domingo) às 19 
horas, o CEIA - CE "Irmãos NAprendizes" estará realizando no 

Espaço Drillass (Rodovia de acesso Lins x 
Guaiçara, KM 3,5), a peça “Encontros 
Impossíveis”, com texto de Rodrigo 
Fonseca e direção de Gustavo Gelmini.

O espetáculo conta a história de um 
jornalista – interpretado por Renato Prieto – 
que entrevista grandes personalidades da 
humanidade e dessas conversas inicia uma 
série de questionamentos sobre as escolhas 
da sua vida.

Em seu apartamento, Renato conduz seu 
personagem, o jornalista Adão em diálogos 
com  Carmem Miranda, Sigmund Freud, 
Marilyn Monroe, Judy Garland, Mahatma 
Gandhi, Chico Xavier, Martin Luther King 
e Frank Sinatra em cenas marcadas por 
provocação, sensibilidade e muito humor.

A interpretação primorosa de Renato 
Prieto no filme "Nosso Lar" emocionou 
mais de 6 milhões de pessoas em mais de 45 
países.

A peça "Encontros Impossíveis" já 
encantou mais de 350 mil pessoas em 
teatros do Brasil e de outros países.

DIQUE INGRESSOS
9 9876 6266 (VIVO)

9 9136 9303 (CLARO)
9 8107 1822 (TIM)

Em ENCONTROS IMPOSSIVEIS 
Renato Prieto realiza um trabalho 
diferenciado que as pessoas nunca viram 
em teatro.

No palco, Renato Pietro divide a cena 
com o ator Victor Meirelles, e utiliza como 
forma de composição dramatúrgica o 
cinema dentro do teatro.

CONVITE

ENCONTROS IMPOSSÍVEIS



 noite,  em casa de Simão,  considerando: parecer, os anjos, na 
transparecia um véu de tristeza na - Por minha vez, observo que não passo de indumentária celeste, 
maioria dos semblantes. mísero espírito endividado e inferior. Sou o ainda não encontram À

pior de todos. Cada noite, ao me retirar para domicílio no chão áspero e Tadeu e André, atacados horas antes, nas 
as orações habituais, espanto-me diante da escuro em que pisamos. Somos aprendizes margens do lago, por alguns malfeitores, 
coragem louca dentro da qual venho do bem, a caminho do Pai, e não devemos viram-se constrangidos à reação apressada. 
abraçando os atuais compromissos. Minha menoscabar a bendita oportunidade de Não surgira conseqüência grave, mas 
fragilidade é grande, meus débitos crescer para Ele, no mesmo impulso da sentiam-se ambos atormentados e 
enormes. Como servir aos princípios videira que se eleva para o céu, depois de irritadiços.
sublimes do Novo Reino, se me encontro nascer no obscuro seio da terra, alastrando-Quando Jesus começou a falar acerca da 
assim insuficiente e incompleto? se compassiva, para transformar-se em glória reservada aos bons, os dois 

À palavra de Pedro, juntou-se a de Tiago, vinho reconfortante, destinado à alegria de discípulos deixaram transparecer, através 
filho de Alfeu, que asseverou, abatido: todos. Mas, se vocês se declaram fracos, do pranto discreto, a amargura que lhes 

- Na intimidade de minha própria devedores, endurecidos e maus e não são os dominava a alma e, não podendo conter-se, 
consciência, reparo quão longe me primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, Tadeu clamou, aflito:
encontro da Boa Nova, verdadeiramente redimidos, dedicados e bons em favor da - Senhor, aspiro sinceramente a servir à 
aplicada. Muita vez, depois de reconfortar- obra geral de salvação, não me parece que Boa Nova; contudo, sou portador de um 
me ante as dissertações do Mestre, recolho- os anjos devam descer da glória dos Cimos coração indisciplinado e ingrato. Ouço, 
me ao quarto solitário, para sondar o para substituir-nos no campo de lições da contrito, as explanações do Evangelho; lá 
abismo de minhas faltas. Há momentos em Terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao fora, porém, no trato com o mundo, não 
que pavorosas desilusões me tomam de doente, o ensino ao ignorante... De outro passo de um espírito renitente no mal. 
improviso. Serei na realidade um discípulo modo, penso, a Boa Nova de Salvação se Lamento... lamento... mas como trabalhar 
sincero? perderia por inadequada e inútil...em favor da Humanidade nestas condições?

Não estarei enganando o próximo? A s  l á g r i m a s  d o s  d i s c í p u l o s  Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se 
Tortura-me a incerteza... Quem sabe se não transformaram-se em intenso rubor, a André, alegando, choroso:
passo de reles mistificador? irradiar-se da fisionomia de todos, e uma - Mestre, que será de mim? Ao seu lado, 

Outras vozes se fizeram ouvir no oração sentida do Amigo Divino imprimiu sou a ovelha obediente; entretanto, ao 
cenáculo, desalentadas e cheias de ponto final ao assunto.distanciar-me... basta uma palavra 
amargura.insignificante de incompreensão para 

Jesus, porém, após assinalar as opiniões desarmar-me. Reconheço-me incapaz de 
ali enunciadas, entre o desânimo e o tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo 
desapontamento, sorriu, tocado de bom-prosseguir, ensinando aos outros a
humor, e esclareceu:prática do bem, imperfeito e mau qual me 

- Em verdade, o paraíso que sonhamos vejo?!...
ainda vem muito longe e não vejo aqui Calando-se André, interferiu Pedro, 
nenhum companheiro alado. A meu 

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 ARGUMENTO JUSTO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

SE VOCÊ QUISER

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

Quatro Mãos

Todavia, se você quiser consagrar-se ao Não se queixe em circunstância alguma.iz você que o mundo é um amontoado 
próprio dever, com humildade e tolerância, de males infinitos. Lembre-se de que a vida e o tempo são D
observará que o seu exemplo granjeará o concessões de Deus diretamente a você e, Entretanto, se você quiser construir o 
respeito e o carinho dos outros, acima de qualquer angústia ou provação, a bem na própria alma, respirará, desde 
transformando-se-lhe a tarefa em vida e o tempo responderão a você com a agora, na faixa do mundo melhor que 
manancial de alegria. bênção da luz ou com a experiência da surgirá em si mesmo.

Diz você haver perdido a fé, ante aqueles sombra, como você quiser.Diz você que a casa onde reside é uma 
que ensinam a virtude sem praticá-la.forja de sofrimento pela incompreensão 

No entanto, se você quiser, cumprirá André Luizdos familiares que lhe ignoram os ideais.
com tanto devotamento as próprias Contudo, se você quiser servir com 
obrigações, que a fé lhe brilhará no (Do Livro: O Espírito da Verdade, paciência e bondade, ajudando a cada um 
coração, por fonte de júbilo intransferível. pisicografia de  F. C. Xavier / Waldo sem reclamar retribuição, embora pouco a 

Diz você que não dispõe de recursos Vieira)pouco, passarão todos eles a conhecer-lhe 
para ajudar ao companheiro em luta maior.os

Contudo, se você quiser repousar menos princípios, através de seus atos, 
alguns minutos, em seus lazeres de cada convertendo-se-lhe o lar em ninho de 
dia, poderá converter algumas horas, cada bênçãos.
semana, em auxílio ou consolação para os Diz você que a ingratidão mora em seu 
semelhantes, conquistando a simpatia e o campo de trabalho, transfigurando-o em 
concurso de muita gente.lugar de suplício.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste
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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/ 

 

AS ESCOLHAS QUE FAZEMOS
ascida em Nova Iorque, Eleanor Somos todos filhos de Deus, criados 
casou–se com o político em para o crescimento intelectual e moral, o 
ascensão,  Franklin Delano que fazemos, através de nossas próprias N
Roosevelt, em 1905 e envolveu–se escolhas na vida.

completamente no serviço público. Desde nosso nascimento, como 
Quando chegaram à Casa Branca, em Espíritos, o Pai de amor, bondade e justiça 

1933, como presidente e primeira-dama, nos concedeu o livre-arbítrio para que em 
ela estava profundamente envolvida em tudo o que fizéssemos, nos servíssemos da 
questões dos direitos humanos e de justiça nossa liberdade de escolha.
social. Apenas estabeleceu ele uma lei 

Ao continuar o seu trabalho em nome de soberana que rege nossa caminhada: a lei de 
todas as pessoas, defendeu direitos iguais causa e efeito.
para mulheres, para os afro-americanos, Logo, somos livres em nossas escolhas, 
para os trabalhadores da era da depressão, mas responsáveis por tudo o que fizermos. 
levando inspiração e atenção às suas Exatamente como o agricultor que colhe o 
causas. que planta, em seu imenso campo.

Cora josamente  f ranca ,  apo iou  Quando nossas escolhas forem 
publicamente Marian Anderson quando, construtivas, produtivas para nós e para a 
em 1939, foi negado à cantora negra o uso Humanidade, a recompensa virá em forma 
da sala da Constituição de Washington, de realização interior.
devido à sua raça. Quando, porém, nossas escolhas nos 

Eleanor assegurou que, em vez disso, direcionarem para o despenhadeiro moral, 
Anderson cantasse nas escadarias do a consciência nos exigirá uma reconstrução 
Lincoln Memorial, criando uma imagem digna.
duradoura e inspiradora de valentia e *   *   *
direitos humanos. Eleanor Roosevelt disse:

Em 1946, Roosevelt foi nomeada A liberdade faz uma exigência enorme a 
delegada das Nações Unidas, pelo cada ser humano. Com a liberdade vem a 
presidente Harry Truman, sucessor de responsabilidade.
Franklin Roosevelt. Para a pessoa que está relutante em 

Foi a força impulsora na criação da Carta crescer, para a pessoa que não quer carregar 
de Liberdades, em 1948, que sempre será seu próprio fardo, esta é uma perspectiva 
seu grande legado: a Declaração Universal assustadora.
dos Direitos do Homem. Pensemos nisso e nos sirvamos dessa 

Denominada primeira-dama do mundo extraordinária possibilidade de escolher o 
pelo presidente Truman, trabalhou até ao que desejamos para nossas vidas, hoje e no 
final da sua vida para conseguir a aceitação amanhã.
e implementação dos direitos estabelecidos Disso depende nossa felicidade nesta 
na declaração. vida e no futuro como Espíritos imortais 

“Encontramo-nos hoje no umbral de um que somos.
grande evento tanto na vida das Nações 
Unidas como na vida da Humanidade. Redação do Momento Espírita, com 

Esta declaração pode converter-se na base em biografia de 
magna carta internacional para todos os Eleanor Roosevelt.
homens em todos os lugares.”- Afirmou.

Recomendava ela: “Faça o que no seu Luciana Beatriz Arioli 
coração achar que é correto - desde que será Trombini
criticado de qualquer forma.”

*   *   *

POESIAS
O INFINITO ME AJUDA A VIVER

I
O ar que respiro, 

A natureza, me traz gratuitamente,
A água ela também  me produz,

O sol também garante o calor e a luz,
O belo reside desde o cosmo ao chão,

Os meus pais e a galera,
Incluem - me na multidão!

II
Assim eu falo, canto, choro , trabalho,
E as alegrias em meu sorrisos pulsam,
Como pulsam cada batida do coração,

E  a consciência fotografa tudo,
E guarda lá num cantinho,

Para depois, o bom senso checar a 
conclusão.

III
Mas a felicidade coloca primeiro o 

rosto,
Mesmo que os espinhos queiram me 

tocar,
Mas no âmago do ser,  existe um posto,
Que todos nós, temos o poder de trocar!

IV
Na alma, está também os alaridos da 

campainha,
Um alarme que soa lá do fundo,

Dizendo - nos que temos, algum valor 
nesse mundo,

Que não existe dinheiro que possa 
pagar!

                                José Bastos

DEGRAU A DEGRAU
Confia nas forças que habitam 

em ti!
Passo a passo.
Degrau a degrau.
As desenvolve nas experiências 

da vida.
Não te sintas pequeno.
Jamais diga:
‘‘Nada sou..’’
Em ti dormem potências celestes.
Com fé e coragem, enfrenta o dia.
A semente, ontem, era simples 

promessa.
Hoje é o pão que te sustenta.
Agora, atravessas desafios e 

obstáculos.
Depois, trarás os 

louros da vitoria, 
a l imen t an d o  t eu  
futuro de divina paz 
para sempre!

    Diogo Cáceres

O homem é assim o 
árbitro constante de sua 
própria sorte. Ele pode 
aliviar o seu suplício ou 

prolongá-lo 
indefinidamente. Sua 

felicidade ou sua desgraça 
dependem da sua vontade 

de fazer o bem.
Allan Kardec 



s Indagações sempre se renovam, que aparece inevitável nos 
em toda parte, inquirições da vida caminhos em que ela nos 
no mundo, especialmente as responde, acrescida sempre de A
r e s p o s t a s ,  e m  t o d a s  a s  mais luz, em nós mesmos, 

circunstâncias foram baseadas nas respondendo-nos  às  
interpretações pessoais daqueles que as indagações, em nome de 
formulam. Deus.

Sábios de todos os tempos e procedências (Pisc. Chico Xavier)
se manifestam no assunto para reconhecer 
que as suas teorias ou análises sofrem Colaboração Prof. 
alterações em suas estruturas, o que nos Waldomiro B. Bana
compele a declarar que mesmo nós, os 
amigos desencarnados,  às vezes,  
modificam informes e concepções no 
desdobramento das tarefas individuais ou 
nos eventos evolutivos. Chega, porém, um 
dia em que a verdade nos surge na vida 
íntima.

Não acreditamos exista um metro para 
medi-la e continuamos na caminhada para 
diante.

Não temos, porém, essa pretensão de 
definir o que seja a verdade mas sabemos 
que a verdade é a bússola de nossa marcha e 

onsiderando que todo encarnado insatisfeitos com a própria aparência física revertendo e dando suporte para o equilíbrio 
deixa aflorar através da Alma todas não aceitando-a, sendo levado a cometer da matéria, levando o encarnado a encarar 
suas  ince r t ezas ,  t emores  e  excessos em busca do corpo ideal por outro ângulo as provas a que é C
transtornos vividos e que ainda satisfazendo seu ego, esquecendo mais uma submetido agora já sem a revolta ferrenha 

marcam, quando situações do cotidiano se vez de que muitos valores estão em jogo que trazia o desconforto e a ansiedade. 
assemelharem às do passado, dando nesta fase do aprendizado e crescimento, os Siga a vida de forma que ela se apresente 
aberturas para a ansiedade tormentosa, tornando aos poucos insensíveis e com todos os valores e predicados, as 
fluindo do espirito para a matéria, trazendo receptivos para as etapas que vivem, não incertezas e desequilíbrios, e conseguirão a 
insegurança, desconforto e levando aos percebendo que darão testemunho das base do ponto equilibrador, tonificando a 
poucos o ser ao campo depressivo, agravado atitudes tomadas, e vencer as tendências todos e levando o foco das preocupações 
por brechas espirituais não assimilando o agregadas ao espirito dando rumo para para outras esferas da vida que necessitam 
que ocorre, vivendo as situações atuais que novas fases seria primeiro passo para sua com clareza da eficiência de cada um. 
regem a vida ficando com perguntas sem modificação. Aceitem-se como são e serão mais felizes.
respostas, e o questionamento cria os É vencendo a si próprio que encontramos a 
tormentos que povoam o intimo de cada ser. base edif icante e  com sabedoria           Sitarda

A maneira mais adequada para o conseguiremos superar a etapa difícil, 
tratamento eficaz será a de pouco a pouco transmutando a fase em determinação, 
procurar entender os efeitos para chegar as superação e conquista tendo o gosto da 
causas, tirando proveito dos ensinamentos vitória que fortalece e direciona como lidar 
recebidos e fazer diferente. com a ansiedade do espirito, transformando 

o Ego dominante em aliado submisso, Por vezes nos deparamos com irmãos 

  

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@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

DIA 12/09 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 19/09 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 26/09 - Som & Imagem

DIA 03/10 - 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

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 

TORMENTOS DA ANSIEDADE

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

COMUNICADOS
USE I LINS

A USE estará realizando mais 
um Ciclo de Palestras, 
durante o mês de Outubro em 
comemoração ao nascimento 
do Codificador Allan Kardec. 
Publicaremos no próximo 
número a escala de palestras, 
com palestrantes e Centros

MENSAGENS DE EMMANUEL
A VERDADE RESPONDE

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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