
Jornal Espírita de Getulina          Getulina, 01 de Abril de 2009 - N.º 10

se tradição. número sete para algumas 
Venho também me desculpar pelo crenças é sinônimo de azar 

equivoco cometido no último número, para outras de sorte, para nós O
corrigindo o que mencionei como até hoje, todos esses seis anos que 
“Campanha do Agasalho” para “Bazar p a s s a r a m  f o r a m  d e  m u i t o  
da Pechincha” que tem o intuito de esclarecimento, confraternização, 
angariar fundos para auxílio da Semana união, superação e sempre concluído 
Espírita. A data será divulgada em com o sentimento de trabalho 
breve no nosso jornal municipal.realizado. Este é o sétimo ano da nossa 

Passando os olhos nas diversas já tão popular Semana Espírita. Onde 
matérias do nosso jornalzinho nos recebemos nomes importantes de 
deparamos com os mais variados trabalhadores da seara espírita, sempre 
assuntos, desde política, anúncios, nos encantando com suas preleções, as 
comunicados, mensagens, histórias e quais, nos remetem ao mais elevado 
como não poderíamos deixar de grau do conhecimento espírita. E claro 
mencionar algo da literatura do mestre que este ano não poderia ser diferente. 
Kardec. Foi escolhida propositalmente Acompanhem na última página desse 
uma passagem em que nos mostra o que mensário a relação dos dias, horários e 
a espiritualidade pensa sobre o aborto. eventos que serão realizados entre 11 a 
Quem somos nós para julgarmos as 18 de abril.
atitudes do nosso próximo, ouvimos Já está transformando-se em rotina, 
diversas versões sobre o caso ocorrido mas não poderia deixar de agradecer a 
dos gêmeos abortados, de uma criança todos que continuam fazendo com que 
de 9 anos, minha singela e precoce o “O Farol” permaneça iluminando a 
opinião é que nós devemos nos orientar nossa cidade e região,  os mesmos 
pela mensagem dos amigos de luz que cinco patrocinadores persistem nos 
preencheram as páginas dos livros da auxiliando, mas desde janeiro 
codificação e após isto tirarmos alguma n e c e s s i t a m o s  d e  m a i s  u m  e  
conclusão a respeito.infelizmente ninguém se propõe a 

colaborar, mesmo assim estamos 
Aguardo-os na VII tocando,  esse exemplar sairá com 1000 

Semana . Assim seja.cópias para uma maior divulgação da 
semana e quem sabe mês que vem mais 

Inibmortmil para trazermos ao amigo leitor toda 
a cobertura desse evento que já tornou-

VII Semana Espírita de Getulina

em três carreiras de nível universitário, vigentes, mas não deveria haver ocê que me lê agora talvez já 
formou-se médico, abandonou a diferenças gritantes entre aposentados. esteja sonhando com uma 
civilização e foi para o coração da Contudo, ninguém tem o direito de aposentadoria. Já tenha V
África Equatorial, numa das regiões deixar de ser útil, de contribuir para o brigado mentalmente com o governo 
mais abandonadas e perigosas, para crescimento moral e intelectual da federal por causa das mudanças nas 
exercer a medicina do corpo e da alma. humanidade.regras das aposentadorias. Quiçá fale 

Dá para comparar com aqueles Construiremos facilmente a mal dos políticos e outras carreiras que 
que privilegiaram a sua própria paz, quando todos nós decidirmos que, têm aposentadorias privilegiadas, e 
aposentadoria com oito anos de enquanto existir um ser humano certamente tem razão, nesse particular. 
contribuição? Dá para comparar com doente, com fome, perseguido, com Entretanto, queremos contar-lhe que 
aqueles que criam leis em benefício medo, violentado, dependente de existiu um homem que se recusou a 
próprio? Não. Não dá, por que um é drogas, não temos direito de descansar.aposentar-se aos 80 anos de idade. 
gigante da alma e esses outros são Esse homem foi Dr. Albert Schweitzer, 
anões. Não no sentido do tamanho Transcrito do livro: A minha que fez a seguinte alegação:
físico, porque existem pessoas de paz vos dou...  Autor: Amílcar Del - Enquanto existir um homem doente, 
pequena estatura, até sofrendo de Chiaro Filho. faminto, perseguido, com medo, eu 
nanismo, mas grandes nas questões não tenho o direito de descansar.
morais e do sentimento.Esse homem morreu com mais 

Lógico que todos têm direito à de 90 anos, e trabalhando em prol da 
aposentadoria, dentro das leis humanidade. Esse homem, vitorioso 

Colaboração:
Prof.ª Leudimila
                R. Tempest

ANÕES DO PENSAMENTO

UNIÃO DAS SOCIEDADES 
ESPÍRITAS INTERMUNICIPAL 

DE LINS
ASSEMBLÉIA GERAL

ELEIÇÕES  TRIÊNIO 2.009 A 
2.011

m atendimento ao Estatuto, 
que rege esta Instituição, 
estaremos realizando eleições, E

para a nova Diretoria, no dia 
05.04.2.009, das 08:30hs as 10:30hs, 
em sua Sede, à Rua XV de Novembro, 
766, Centro, Lins.

A presença dos represen-
tantes /pres identes  das  Casas  
Espíritas(Lins, Cafelândia, Sabino, 
Pongaí, Getulina e Guaimbê), para 
que tenhamos continuidade nos 
trabalhos da USE-INTER-LINS.
..

Paulo Bueno Lanza
Presidente

COMUNICADO



PÁGINAS DA VIDA  Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

e impulsionada por inteligência caixote, vocês poderão 
estranha a dele. ver e ouvir as novelas, 

Certa noite, Chico psicografava e os personagens e todas onta-se que Lucila Xavier 
elas costuravam como de hábito, ao as cenas como se fosse Silva, irmã de Chico Xavier, 
mesmo tempo que ouviam novelas. De um filme em tela de “nos pr imeiros  anos de C
repente, houve um grande reboliço na cinema”.psicografia de grande médium, 
rua e elas foram ver o que se passava, E termina sua profética antevisão, enquanto ele psicografava, ela e sua 
enquanto Chico continuava seu dizendo:amiga, que respondia pelo nome de 
trabalho de psicografia. - “Porém nessa época as coisas Beata, costuravam, o que ia às vezes até 

Mas não era nada digno de estarão de pernas para o ar”, referindo-uma ou duas horas da madrugada.
preocupação e assim voltaram à costura se aos costumes evidentemente.Elas ficavam trabalhando até a essa 
e às novelas. SEM DÚVIDA UMA PROFÉTICA hora para fazer companhia ao Chico, 

Mais tarde, passado aquele REVELAÇÃO!como que pra anima-lo. Ao mesmo 
momento, Chico parou de psicografar, tempo que costuravam ouviam as 
chamou-as e disse: JORNAL EVANGELHO costumeiras novelas de rádio.

-“Olhem, vocês que estão sempre E AÇÃO - Março/2001 O Chico- diz-Lucilia  muitas vezes 
ouvindo novelas de rádio, escutem o ao mesmo tempo que psicografava 
que eu vou dizer: vai chegar o dia, daqui Colaboração:   t a m b é m  f a l a v a ,  p a r t i c i p a n d o  
a algum tempo, em que através de um  Edgar Feres Filhoativamente dos assuntos, sem dar conta 
aparelho desse tamanho (mostrando o do que estava escrevendo.
tamanho com as mãos), uma espécie de Parece que a sua mão era governada 

PROFÉTICA REVELAÇÃO

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

fazer. O que é Religião? 
4°  Dedicarmo-nos ao estudo da É a ciência que nos conduz a 

sua Lei, que é a Religião. Deus, tornando-nos conhecedores 
dos nossos deveres e dos nossos Que devemos fazer para 
destinos depois da morte. amarmos a nós mesmos? 

Estudar e nos tornar virtuosos, A Religião pode então nos 
trabalhar pelo nosso progresso esclarecer sobre os nossos destinos 
espiritual e pela nossa manutenção além do túmulo? 
neste mundo; finalmente, ser bons, Perfeitamente: é este um dos 
humildes, leais e caritativos. principais ensinos da Religião, visto 

como a sua ação não se limita a este Que devemos fazer para amar o 
pequeno mundo em que nos próximo? 

Fazer ao nosso semelhante, na achamos. 
proporção das nossas posses, tudo Em poucas palavras, no que 
aquilo que desejaríamos que os consiste a Religião? 
outros nos fizessem. Amar a Deus de todo o nosso 

coração, entendimento e alma, com É lícito odiar os que nos fazem 
todas as nossas forças e ao próximo mal? 

Consistindo a Religião na como a nós mesmos. 
prática da Caridade, é preciso Que se deve fazer para amar a 
perdoar sempre e pagar o mal com o Deus? 
bem. 1°  Elevar para Ele a alma em 

oração. 
Caibar Schutel -  Espiritismo 2°  Ter confiança na Sua 

para as crianças.bondade e na Sua justiça. 
3°  Ser caridoso, isto é, aliviar e 

consolar os que sofrem e fazer aos 
infelizes todo o bem que se possa 

Colaboração:
Waldinete
               Moreira

RELIGIÃO Bazar da 
Pechincha

Entregue suas 
peças nas 

casas 
espíritas.
Contamos 
com a sua 

colaboração
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Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 

. O jornal tem 
tiragem de 500 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

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

Para Anunciar ou Colaborar

brilhante dos conceitos “E até importa que haja entre vós 
filosóficos ou científicos do heresias, para que os que são sinceros 
mundo.  Ainda  que  os  se manifestem entre vós,”-Paulo.(I 
infelizes dessa ordem nos Coríntios, 11:19.) 
ataquem, seus esforços ecebamos os hereges com 
inúteis redundam a benefício de todos, simpatia, falem livremente os 
possibilitando a seleção dos valores materialistas, ninguém se R
legítimos na obra iniciada.insurja contra os que duvidam, que os 

Quanto à suposta necessidade descrentes possuam tribunais e vozes. 
de ministrarmos fé aos negadores, Isso é justo.
esqueçamos a presunção de satisfazê-Paulo de Tarso escreveu este 
los, guardando conosco a certeza de que versículo sob profunda inspiração. 
Deus tem muito a dar- lhes. Recebamo-O s  q u e  c o n d e n a m  o s  
los como irmãos e estejamos convictos desesperados da sorte não ajuízam 
de que o Pai fará o resto.sobre o amor divino, com a necessária 

compreensão. Que dizer-se do pai que 
amaldiçoa o filho por haver regressado Pelo espírito: Emmanuel. Psicografia: 
a casa enfermo e sem esperança? Francisco Cândido Xavier. Livro: 

Quem não consegue crer em Caminho, Verdade e 
Deus está doente. Nessa condição, a Vida. 
palavra dos desesperados é sincera, por 

Colaboração: Prof. partir de almas vazias, em gritos de 
Waldomiro Borges socorro, por mais dissimulados que 

Banaesses gritos pareçam, sob a capa 

criança pusesse em perigo a vida da mãe 55. Há, de fato, como o indica a 
dela, haverá crime em sacrificarse a Ciência, crianças que já no seio 
primeira para salvar a segunda?materno não são vitais? Com que 3

fim ocorre isso? “Preferível é se sacrifique o ser que ainda 
não existe a sacrificar-se o que já existe.”“Freqüentemente isso se dá e Deus o 
360. Será racional ter-se para com um permite como prova, quer para os pais do 
feto as mesmas atenções que se dispen-nascituro, quer para o Espírito designado 
sam ao corpo de uma criança que viveu a tomar lugar entre os vivos.”
algum tempo?356. Entre os natimortos alguns haverá 

que não tenham sido destinados à “Vede em tudo isso a vontade e a obra de 
encarnação de Espíritos? Deus. Não trateis, pois, desatenciosa-

mente, coisas que deveis respeitar. Por “Alguns há, efetivamente, a cujos corpos 
que não respeitar as obras da criação, nunca nenhum Espírito esteve destinado. 
algumas vezes incompletas por vontade Nada tinha que se efetuar para eles. Tais 
do Criador? Tudo ocorre segundo os seus crianças então só vêm por seus pais.”

Pode chegar a termo de nascimento desígnios e ninguém é chamado para ser a) - 
 um ser dessa natureza? juiz.”.

“Algumas vezes; mas não vive.”
(Parte 2ª - Capítulo VII-Livro dos b) - Segue-se daí que toda criança que 
Espiritos de Allan Kardec)vive após o nascimento tem forçosa-

mente encarnado em si um Espírito?
Colab. Luciana B. Arioli“Que seria ela, se assim não aconte-

         Trombinicesse? Não seria um ser humano.”
357. Que conseqüências tem para o 
Espírito o aborto?
“É uma existência nulificada e que ele 
terá de recomeçar.”
358. Constitui crime a provocação do 
aborto, em qualquer período da 
gestação?
“Há crime sempre que transgredis a lei 
de Deus. Uma mãe, ou quem quer que 
seja, cometerá crime sempre que tirar a 
vida a uma criança antes do seu 
nascimento, por isso que impede uma 
alma de passar pelas provas a que 
serviria de instrumento o corpo que se 
estava formando.”
359. Dado o caso que o nascimento da 

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

MENSAGENS DE EMMANUEL HERESIAS
A edição 87 do Jornal 
Ação Espírita já está 
sendo distrubuída. 

Quem não conseguir 
um exemplar, pode lê-

lo, em cores, 
acessando:

REGISTRANDO
AÇÃO ESPÍRITA 

e os médiuns psicofônicos 
soubessem avaliar a importância 
do seu esforço na tarefa que S

desenvolvem, haveriam de ser mais 
pontuais com o compromisso e não se 
permitiriam embaraçar por bagatelas, 
deixando de comparecer, com tanta 
freqüência, ao cumprimento do dever. 
I n f e l i z m e n t e ,  s ã o  m u i t o s  o s  
medianeiros e dirigentes que não 
encaram o labor mediúnico de 
enfermagem espiritual com a seriedade 
devida; há inclusive, quem dele faça 
um teatro, onde lhe é possível encenar a 
própria vaidade no palco das 
conveniências pessoais...O grupo 
mediúnico que não abrace o trabalho 
com responsabilidade e disciplina fica 
a mercê de entidades que o enganam o 
tempo todo, fazendo-se passar por 
espíritos orientadores, mas que, na 
verdade, exercem sobre ele um fascínio 
obsessivo que, fatalmente, lhe custará 
caro.

.

Páginas do Livro Infinitas Moradas, 
p s i c o g r a f a d o  p o r  
C a r l o s  A n t o n i o  
Baccelli, pelo espírito 
Inácio Ferreira.

Colaboração Paulo 
Bueno Lanza.

A IMPORTÂNCIA DO 
MÉDIUM PSICOFÔNICO

DA VOLTA DO ESPÍRITO À VIDA CORPORAL

 Www.mariliaespirita.jor.br 



DIA 13/04 às 20 horas no C.E. 
“Fé, Amor e Justiça”

Palestra com o 
Sr. José Aurélio de Oliveira

de Marília
Tema: “O Espiritismo sem mito”

Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Abril
06 - Reinaldo Trombini Jr
Tema: Cap. XIV - Quem é minha mãe e quem são 
meus irmãos/Parentesco corporal e espiritual
.

20-  Edgar Feres Filho.
Tema: Ingratidão dos Filhos e Laços de Família
.

27 -  Waldinete Moreira.
Tema: Cap. XV - O Necessário para salvar-se/O 
Bom Samaritano

04/05 -  Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest.
Tema: O maior mandamento/A Caridade segundo 
São Paulo.

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau 
Brás n.º 954

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça - Comunicação - 20 horas
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com a Prof.ª Waldinete Moreira-20 H
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Amor e Caridade” - Rua Washington 
Luiz n.º 353

Quarta - Estudo da Doutrina (Prof.ª Leudimila) 20 hs
Sexta - Comunicação, Desobsessão e Passes - 20 horas

 Ouça o Programa Luzes no Caminho 
Rádio Terra FM  98,7 

das 16:30 às 17:00

Edgar Feres - Segunda e Quinta-feira
Prof.ª Leudimila - Quarta-feira
Prof. Waldomiro - Terça e Sexta
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina - CREFITO - 3/9738
Dra Érika A. Kataoka - CREFITO - 54942-F

Dra Eliyara Ikehara - CREFITO - 9971-3

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Campanha
Leia Livros Espíritas. 

Abuse da Biblioteca do seu Centro

Você gostaria de adquirir 
livros espíritas ou a Revista 

Internacional de Espiritismo 
(RIE) contate o Prof. 

Waldomiro Bana (Dinho)

VII SEMANA ESPÍRITA DE GETULINA
ABERTURA

DIA 11/04 às 20 horas no C.E. 
“Fé, Amor e Justiça”

Endereço: Rua Wenceslau Brás,
N.º 954 - Centro.

Da cidade de Promissão.
Musical com Ademir Parra e esposa. 

Palestra com a 
Sra. Dalva Schueire Parreira. 

Tema: “O Discípulo Iludido”

DIA 17/04 às 20 horas no C.E. 
“Amor e Caridade”

Endereço: Rua Washington Luis, 
n.º 353 - Centro.

Palestra com o Psicólogo Clínico 
Valci Silva de Tupã

Tema: “Do princípio inteligente a 
angelitude”

ENCERRAMENTO
DIA 18/04 às 20 horas na Escola Municipal 

“João Leonel Berbert”
Endereço: Rua Campos Salles n.º 368

Apresentação do Coral Espírita 
“Francisco de Assis” 

de São José do Rio Preto.
Lançamento do CD “Oração à Jesus”, 

vendidos a R$ 10,00 a unidade.


