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009 chegou!!! E com ele a promessa uma belíssima obra de arte feita pelas mãos 
de muito mais trabalho, para todos os da senhora Maria do Carmo, que realiza 
que se dedicam a divulgar esta suas atividades na Casa do Artesão de 2

doutrina de amor e paz. Getulina, esta nossa amiga transformou 
O Núcleo de Divulgação Espírita de um abajur que pertencia ao Prof. 

Getulina, em sua última reunião decidiu Waldomiro B. Bana e há muito era objeto a 
que esse é o ano para aquisição de um ser descartado de seu lar, num original e 
projetor de vídeo, algo ainda muito caro belo símbolo do nosso jornalzinho. Para 
mas de suma precisão para uma melhor todos que quiserem ver de perto, o Farol 
elucidação das preleções, também iria fica ligado, espalhando sua luz, todas as 
ajudar muito no trabalho de Evangelização vezes que ocorrem trabalhos naquela casa. 
Infantil e dos cursos que são realizados nas Mais uma vez agradecemos a todos que de 
duas casas espíritas. Já está decidido: alguma maneira demonstram seu afeto por 
vamos trabalhar um bocado e com a ajuda este trabalho que é sempre feito com muita 
de todos logo estaremos com o nosso dedicação e amor, muito abrigado!
próprio projetor. É por isso que pedimos a A Campanha “Auta de Souza” como 
ajuda do amigo leitor que nos mostrasse era de se esperar foi um sucesso total, 
como poderíamos conseguir o montante distribuindo produtos de primeira 
para a sua aquisição, já foram levantadas as necessidade a famílias pouco abastadas da 
hipóteses de “dia da pizza”, Rifas, “Feira n o s s a  c i d a d e .  F i c a m  a q u i  o s  
do Pastel”, etc... Dê-nos a sua opinião. agradecimentos ao senhor Romualdo 

O C. E. “Fé, Amor e Justiça” Cotareli, presidente do C.E. “Amor e 
completará no dia 13/06/2009, 70 anos de Caridade” e toda a sua equipe que se 
sua inauguração, data esta que será dispuseram a trabalhar em prol a esses 
comemorada com todos os irmãos de irmão que infelizmente sem a ajuda destes 
Getulina e região, através de eventos abençoados, teriam um infeliz Natal. São 
durante todo ano. Fiquemos atentos, este de gestos como esse que nossas casas 
veículo, irá trazer todas as novidades. Só espíritas precisam, onde transformam o 
para elucidar, relembremos a garra dos amor, dando-lhe movimento, em caridade. 
pioneiros que fundaram esta casa de Parabéns!!!
oração na década de 30, onde eram Bem, meus amigos vamos ficando por 
perseguidos, menosprezados e olhados aqui, mas reforçando os votos de Feliz 
com indiferença por aqueles que julgavam 2009, que possamos realizar os nossos 
a doutrina algo como “demoníaca”, quanto sonhos, com muito trabalho 
preconceito foi visto naquela época, e claro principalmente, 
sentimento que ainda impera em alguns munidos de saúde e paz.
leigos de nossa era. Fiquem na paz do nosso 

Grande surpresa tivemos ao adentrar mestre divino.
no Centro Espírita “Fé, amor e Justiça” no                    Inibmort
mês de dezembro e nos depararmos com 

PLANOS PARA 2009

Divino Mestre, de fato,
Pois sempre, tendes razão,
Os operários são poucos,

Ante a Vinha em expansão.

Enviai trabalhadores,
À gleba do Espiritismo,

Que Vos sirvam na Doutrina,
Sem qualquer personalismo.

Carecemos, sobre a Terra,
De seareiros fiéis,

Que preguem Vossa mensagem,
Sem cogitar de lauréis...

De irmãos que se nos erijam,
Em exemplos de conduta,
Despojados de si mesmos,
Em meio à grande labuta.

De médiuns abnegados,
Venham de onde vier,

Que se nos façam luzeiros,
Como Chico Xavier!...

                          Euclides Formiga

(Versos realizados ao término de uma 
reunião, da qual foi lembrado a Figura de 

Chico Xavier, sua ausência no Plano 
Material. (Livro: Reencarnação no 
Mundo Espiritual, 

psicografia Carlos A. 
Baccelli, espírito Inácio 

Ferreira)

.Colaboração 
Sr. Paulo Lanza

NA VINHA DO SENHOR

o último dia do ano é importante Faça a soma e veja como a vida lhe ofereceu 
que reflitamos. O ano foi bom ou muito mais bênçãos que desgraças. Mesmo 
ruim? Para muitos pode ter sido um aquilo que parece desgraça, perda, é a N

mau ano, mas dependendo do ponto de vista semente de uma bênção que você terá que 
que nos colocamos, podemos ter outra idéia. plantar e cuidar, para que os frutos 
Estamos vivos. Isto é excelente, pois ainda sazonados nasçam.
possuímos o presente que Deus nos deu O ano, bom ou mau passou e não 
quando nascemos. voltará. Está arquivado no espaço e no 

E por falar em nascer, nos momentos tempo. Mas sejam quais forem as suas 
que antecede o nosso nascimento Deus perdas, você tem a vida e pode fazê-la 
sussurra em nosso ouvido: "VOCE É A maravilhosa, colorida, desde que saiba 
MINHA MELHOR CRIAÇÃO. Vai para a construí-la. Mas se você acha que não sabe, 
vida e confie em mim, pois eu te equipei com não se preocupe. Você aprenderá. 
tudo que você precisa. Se alguma coisa lhe Aprendamos também a construir a paz, 
falta aparentemente, e só aparentemente, reagindo contra o mal, mas sempre com 
pois quando lhe falta um dos sentidos, como muito amor.
a visão, por exemplo, e porque você precisa 
desenvolver outras potencialidades ". (Amilcar Del Chiaro 

Mas fim de ano é hora de se fazer Filho)
.balanço. Na coluna dos lucros vamos 
Colaboração: Profª colocar as bênçãos, as dádivas. Na coluna 

Leudimila R. Tempest.das perdas vamos colocar as coisas ruins. 

Paz: Balanço do Ano



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

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

cabeça a ponto de estourar, quando do Divino o abençoe... 
pequeno grupo de pessoas caminha em Entoando, baixinho, os 
sua direção... seus cânticos caracterís-

Era uma folia-de-reis, tão comum ticos, narrando trechos hico, naqueles dias, encontrava-
nas cidades do interior mineiro. Os seus inesquecíveis da vida de se amargurado. Idéias negativas 
integrantes eram gente humilde, Jesus sobre a Terra, por não lhe davam trégua ao C
homens de mão calejadas pelo serviço diversas vezes, de um lado para o outro, cérebro habitualmente sereno. Andava 
rude. Um deles, adiantando-se, o estandarte lhe roça a cabeça e, triste, saudoso da paz que impera em 
apresenta-lhe a bandeira do Divino e segundo as suas próprias palavras, foi outras esferas... Sentia-se sozinho 
pede uma esmola para os Santos Reis. como se uma mão invisível, penetrando dentro de imensa luta. Dificuldades 
Enfiando a mão no bolso, Chico separa em seu cérebro, dele arrancasse para financeiras. Incompreensão no trabalho 
alguns níqueis, o pouco que estava sempre as idéias pessimistas contra as com a mediunidade.
levando, além do necessário para as quais lutava desde muito, sem remédio.Por vários meses, experimentava o 
passagens de ida e volta. Católica Quando a “maria-fumaça” encos-assédio de estranhos pensamentos, 
fervorosa, sua mãe, D. Maria João de tou, Chico era já outro homem e nunca embora continuasse firme no cumpri-
Deus, ensinara-lhe respeito por todas mais, ao longo de toda a sua trajetória, mento do dever. Os espíritos amigos 
manifestações de fé, mesmo as voltaria a sentir-se tão desalentado.não o haviam abandonado, mas o fardo 
populares, e, naquele instante, lhe parecia excessivamente pesado... .

recordava-se dela que, infelizmente, o Na estação ferroviária de Pedro      Carlos A  Baccelli
havia deixado tão cedo.Leopoldo, esperava, a sós, sentado num 

Humilde, Chico entrega àquele banco, o comboio para Belo Horizonte,    Evangelho e Ação 
homem tudo quanto no momento podia onde tinha consulta marcada com Julho/1996

.despender. Então, os integrantes da oftalmologista. O problema em seu 
Colaboração:   folia dele se acercam, quais emissários olho esquerdo agravara-se sensivel-
 Edgar Feres Filhodo Alto que, de súbito, ali tivessem se mente.

materializado e pedem-lhe que se Absorto, discretas lágrimas a lhe 
coloque de joelhos para que a bandeira escorreram na face; Chico tinha a 

Chico  e  a  Bandeira
  do  Divino

 aprimoramento espiritual é Por isso não nos cabe julgar erros de 
caminho a ser trilhado com muita outrem em função de sua religiosidade. Isso O
fé, resignação e entendimento na é bastante corriqueiro no dia-a-dia. Alguém 

busca de Deus a nos guiar e nos fazer refletir faz algo de errado e logo outros se colocam 
sobre a evolução que tem alcance ilimitado. na posição de julgadores, afirmando ser 
Questionar a respeito de atitudes das várias quem errou, um espírita, protestante, 
doutrinas é comum, o que não se admite é anglicano, católico, evangélico ou ligado a 
que pessoas de boa índole e religiosas qualquer outra origem doutrinária.
condenem atos por suas idéias conflitantes O passo a passo espiritual é lento e 
com aquelas que nos são peculiares. progressivo. O aprendizado constante 

Quando alguém erra não se pode criticá- sugere fraternidade, compreensão e acima 
la apontando-a pela sua crença religiosa de tudo, respeito às convicções de cada ser 
como sendo infalível ou impossibilitada de humano, visto que a individualidade é 
cometer erros. Logo ouvimos apontamentos exatamente aquilo que nos induz a tomar um 
como: “nossa, ela (ele) é espírita, rumo buscando o certo, errando muitas 
evangélica, católica, protestante ou ligada a vezes.
qualquer tipo de doutrina  como Respeitar o íntimo de cada um com suas 
condenando a por atitudes materiais que ao qualidades e defeitos já é um sintoma de que 
ver das pessoas nunca deveriam ser a espiritualidade está atingindo seu clímax, 
cometidas. Somos espíritos a caminho de todos erram, Deus em Sua sabedoria nos 
mudanças, de reformas íntimas, e que deixou o livre arbítrio nas escolhas, eis aí a 
através do estudo, colocando em prática o razão de erros e acertos, independentemente 
Evangelho, nos possibilita a ir de passo em de doutrinas religiosas ou 
passo criar novas atitudes.: Deus, pai, filosóficas.
onipotente, onisciente e bondoso, nos 
oferece a reencarnação para que a cada um Colaboração
possa mudar comportamentos, pensamentos Waldinete Moreira
e nos colocar a caminho da evolução .

EVOLUÇÃO ESPIRITUAL
ostaríamos de informá-los e 
convidá-los a participarem 
conosco de um seminário  G

com a presença do amigo Adalberto 
Godoy da cidade de Fernandópolis, 
que estará desenvolvendo o tema 
sobre novas práticas nas reuniões 
mediúnicas, ação das trevas e 
afetividade entre os grupos.
Desde já contamos com a partici-
pação dos queridos companheiros.
Rogamos a Jesus muita luz e paz a 
todos.
. 
Dia 11 de Janeiro de 2009
Das 8:30 as 12:00
Casa do Caminho Dr. Bezerra de 
Menezes
Rua São Carlos, 163- Jardim São 
João -Promissão
 .

Entrada franca, e aguardamos a 
confirmação dos participantes.
 
Agradecida sempre, Nice

CONVITE

Campanha
Leia Livros Espíritas. 

Abuse da Biblioteca do seu Centro
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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
PARADA 

OBRIGATÓRIA
Restaurante

3552 2255

&
Pizzaria

““

3552 -13733552 -1373
O melhor atendimentoO melhor atendimento

Rua Dino Bueno, 339Rua Dino Bueno, 339

MENSAGENS DE EMMANUEL
da harmonia, concorrendo às maratonas uviste oradores infla- Não incensarás, desse modo, o 
da discórdia, referem-se à indulgência mados, advogando a delírio dos que apregoam a concórdia, 
disputando o campeonato da crítica, causa da paz sobre incentivando o dissídio, a rebelião, a O
aconselham bondade, acentuando a toneladas de pólvora e injúria e o desânimo. 
técnica de ferir e reportam-se ao mundo, anotaste a presença de Trabalharás, infatigavelmente, pelo 
regurgitando pessimismo, como quem supostos vanguardeiros do bem de todos, aperfeiçoando a ti mesmo 
segue adiante a engulhos de enxurrada e progresso, solicitando-a sobre montões e sabendo que caminhas, em penhor de 
veneno. de ruínas. Esperam-na, fomentando a tua própria imortalidade, para a 

E a equação de todos esses desatinos desordem e falam dela portando rifles. exaltação da vida eterna, com a paz 
será sempre a guerra... Guerra de No plano maior, os poderosos verdadeira começando de ti. 
princípios, guerra de interesses, guerra alinham bombas e os fracos acumulam 
fria superlotando manicômios, guerra desesperos. Talvez, por isso, em plano Livro: Ideal Espírita 
quente esparzindo a morte. menor, muitos adotaram fórmula Medium: Francisco 

Sabes, porém, com a Doutrina idêntica. Em sociedade , acreditam que Cândido Xavier
Espírita, que a consciência carrega a astúcia, vale mais que a honestidade e, 
consigo, onde esteja, o fruto das no campo individual, aceitam o egoísmo Colaboração
próprias obras. à feição de senhor. Afirmam-se cultores  Waldomiro B. Bana

“NOTA DE PAZ”

Evangelização Infantil “Um Natal Inesquecível”

FEIRA DO LIVRO
ais uma vez os divulgadores 
Marcos e Prof. Waldomiro se 
muniram de muita vontade M

para realizarem mais uma Campanha do 
Livro Espírita em nossa cidade, como 
sempre a busca pelas obras foram grande, 
principalmente os livros distribuidos em 
forma de sebo, se esgotando rapidamente.

 Aguardamos agora o mês de maio 
onde a nossa tenda voltará a oferecer os 
livros que elucidam e iluminam.

CComo acontece todo ano, as deste, agradecer a todos que de uma forma Algumas almas caridosas também 
crianças que participam da ou de outra ajudou a fazer o Natal destas doaram guloseimas; além do tradicional 
Evangelização do C.E. “Fé, Amor e crianças ser mais feliz do que os pretéritos. lanche com refrigerante que é oferecido 

Justiça” são contempladas com um dia Que Deus olhe sempre por você e toda manhã, este ano fomos contemplados 
especial, onde são distribuídos presentes a pelos seus, iluminando os vossos passos e com dois bolos sendo que um deles até hoje 
todos  e medalhas ao menino e a menina lhes guiando sempre no bom caminho.não sabemos quem o enviou.
que ajudam durante os trabalhos e que Obrigado! Obrigado! Obrigado!É por isso que toda a equipe que 
m e n o s  f a l t a m .  E s t e  a n o  f o r a m  organiza a Evangelização vem através 
contemplados a garota Mônica que está 
sempre acompanhada por suas irmãs 
Lucieli e Gislaine e o menino Laisson que é 
conduzido à nossa casa pela sua avó. Há 
alguns anos nosso amigo Edgar idealizou 
está pratica de premiá-los e isso as vezes é o 
que nos salva quando o “coreto” começa a 
pegar fogo.

Devido a grande quantidade de 
doações todas as crianças saíram com 
algum tipo de brinquedo e também com um 
conjunto de material didático.



Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Dezembro

05 - Reinaldo Trombini Jr
Tema: Cap. XII do ESE - Pagar o mal com o bem.

12-  Edgar Feres Filho.
Tema: Cap. XII - Os inimigos desencarnados.

19 -  Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest.
Tema: Cap. XII - Se alguém te ferir na face direita.

26 -  Waldinete Moreira.
Tema: Cap. XII -A Vingança - O Ódio - O Duelo

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 - Terça-feira
Prof. Waldomiro - Quarta 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 Mariléa A. Cruz Ruiz - CREFITO - 3/1734
Dra Eliyara Ikehara - CREFITO - 9971-3

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

C.R.O 64.026

CIRURGIÃO DENTISTA 
CLÍNICO GERAL

CIRURGIÃO DENTISTA 
CLÍNICO GERAL

Rua Vergueiro de Lorena, 203

Fone (14) 3552-1582

Você gostaria de adquirir livros 
espíritas ou a Revista 

Internacional de Espiritismo 
(RIE) contate o Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)

Vida - É o Amor existencial.
Razão - É o Amor que pondera.
Estudo - É o Amor que analisa.
Ciência - É o Amor que investiga.
Filosofia - É o Amor que pensa.
Religião - É o Amor que busca Deus.
Verdade - É o Amor que se eterniza.
Ideal - É o Amor que se eleva.
Fé - É o Amor que se transcende.
Esperança - É o Amor que sonha.
Caridade - É o Amor que auxilia.
Fraternidade - É o Amor que se expande.
Sacrifício - É o Amor que se esforça.
Renúncia - É o Amor que se depura.
Simpatia - É o Amor que sorri.
Altruísmo - É o Amor que se engrandece.
Trabalho - É o Amor que constrói.
Indiferença - É o Amor que se esconde.
Desespero - É o Amor que se desgoverna.
Paixão - É o Amor que se desequilibra.
Ciúme - É o Amor que se desvaira.
Egoísmo - É o Amor que se animaliza.
Orgulho - É o Amor que enlouquece.
Sensualismo - É o Amor que se envenena.
Vaidade - É o Amor que se embriaga.
Finalmente,  o ódio, que julgas ser a antítese 
do Amor,  não é senão o próprio 
Amor que adoeceu gravemente.
.

Francisco Cândido Xavier
.

Colaboração - Luciana B. Arioli 
Trombini

TUDO É AMOR
Que é Deus? 
É a inteligência Suprema do Universo e a 

Causa primária de todas as coisas. 
Qual é a prova da existência de Deus? 
Tudo prova a existência de Deus: as 

maravilhas da Criação, nós mesmos, os nossos 
sentidos e o conjunto dos nossos órgãos. Tudo 
o que o homem não fez é obra de Deus. 

Deus tem forma humana? 
Não. Deus é Espírito, está em toda a parte; 

sua inteligência irradia em todos os pontos do 
Universo. 

O que prova que Deus está em toda a 
parte? A ordem e a harmonia admiráveis que 
se manifestam nas mínimas como nas 
máximas coisas. As almas que nas asas da 
prece para Ele se elevam, sentem a sua 
presença e o poder de seu amor imenso que se 
estende a todos os seres sem exceção. 

Deus então é a Fonte Suprema da 
Bondade e da Justiça? 

Sim, é o manancial onde bebemos as forças 
de que carecemos para o desenvolvimento das 
nossas faculdades intelectuais e morais. 

Há mais de uma pessoa em Deus? 
A razão nos diz que Deus é um ser único, 

indivisível. Quanto mais progredirmos e nos 
revestirmos de virtudes, mais compreen-
deremos Deus. 

.

Caibar Schutel - Livro: Espiritismo para 
Crianças

DEUS
400. O Espírito encarnado permanece de bom 
grado no seu envoltório corporal?
“É como se perguntasses se ao encarcerado 
agrada o cárcere. O Espírito encarnado aspira 
constantemente à sua libertação e tanto mais 
deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais 
grosseiro é este.”
401. Durante o sono, a alma repousa como o 
corpo?
“Não, o Espírito jamais está inativo. Durante o 
sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao 
corpo e, não precisando este então da sua 
presença, ele se lança pelo espaço e entra em 
relação mais direta com os outros Espíritos. ”
402. Como podemos julgar da liberdade do 
Espírito durante o sono?
“Pelos sonhos, Quando o corpo repousa, 
acredita-o, tem o Espírito mais faculdades do 
que no estado de vigília. Lembra-se do passado e 
algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior 
potencialidade e pode por-se em comunicação 
com os demais Espíritos, quer deste mundo, 
quer do outro. Dizes freqüentemente: Tive um 
sonho extravagante, um sonho horrível, mas 
absolutamente inverossímil. Enganaste. É 
amiúde uma recordação dos lugares e das coisas 
que viste ou que verás em outra existência e das 
coisas que viste ou que verás em outra existência 
ou em outra ocasião.
Estando entorpecido o corpo, o Espírito trata de 
quebrar seus grilhões e de investigar no passa-do 
ou no futuro.

O Livro dos Espíritos

O SONO E OS SONHOS


