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valor que entre em contato conosco. Por ais uma vez as notícias são 
causa da Contribuição Social para Saúde boas, o “Projeto Projetor” 
ou CSS, o novo imposto sobre a anunciado no jornal passado já M
movimentação bancária que iria entrar em se realizou. Explico melhor, segunda, dia 
vigor no dia primeiro de janeiro, fica dois de fevereiro, realizamos a preleção 
inviável a doação através de depósito do Evangelho munidos do equipamento, 
bancário, então àqueles que quiserem que foi adquirido pelo companheiro Edgar 
colaborar terão que encontrar um jeito de Feres Filho para o uso dos divulgadores da 
que essa quantia chegue a nós (ou nós a doutrina de nossa cidade. Diga-se de 
ela) por outros meios.passagem, um aparelho magnífico, com 

Os preparativos para o septuagésimo ótima resolução e uma qualidade de 
aniversário do C.E. “Fé, Amor e Justiça” imagem impar. Ficou combinado que 
estão começando a sair papel, futuramente arcaremos posteriormente com a 
publicaremos aqui as datas, locais e manutenção do mesmo. É incrível como a 
participantes dos eventos.espiritualidade trabalha em prol daqueles 

Fevereiro é o mês do carnaval, festa que querem praticar o bem.
essa que muitos confundem com Infelizmente nem todas as notícias 
algazarra, bebedeiras, infidelidades e são agradáveis, o título desse editorial não 
outras “cositas mas”, nada contra aquele é nada apelativo, muito menos falso. Os 
que gosta de desopilar o estresse, queridos amigos que acompanham a 
brincando sadiamente, divertindo-se com evolução do nosso jornal irão perceber 
amigos e familiares, mas para aquele que que já tivemos oito anunciantes e hoje 
ainda não acordou para nossa realidade contamos apenas com cinco, número 
fica o texto da última página.limite para a circulação de quinhentos 

Queridos amigos, fico por aqui, exemplares, como vem acontecendo há 
desejando a todos um ótimo mês, alguns meses, se perdermos mais um 
afirmando que eu também vou brincar anunciante iremos voltar a publicar os 
carnaval, mas acho que esse ano só na trezentos exemplares e se as baixas 
matinê, mas se você cruzar com um continuarem não teremos mais condições 
sujeito dentro de um barril, não vá de imprimi-lo. Contaremos apenas com a 
confundi- lo  com um versão ele t rônica,  s i tuação que 
grande companheiro, pois desagradará principalmente aos seus 
esse é só um primo id e a l i z ad o r e s ,  ma s  t a m b é m o s  
distante...desprovidos de computador. Por isso 

venho através deste solicitar ao amigo 
Inibmortleitor que conheça alguém que queira 

anunciar ou mesmo colaborar com algum 

Não deixem “O FAROL” se apagar.
Generoso Pastor, Divino Guia, 
Enquanto a humanidade desfalece, 
Ouve, Jesus Amado, a nossa prece, 
Atende ao nosso amor que em Ti 
confia... 
Se é necessária a noite de agonia 
À incompreensão do homem que 
perece, 
Sabemos que ao Teu lado resplandece 
A Verdade Solar do Eterno Dia! 
Senhor, que a Tua luz penetre e vença 
Nosso abismo de treva e indiferença, 
Reconfortando o mundo que Te 
espera. 
Deixa-nos sob o jugo de Teus laços, 
Dá-nos a bênção de seguir-Te os 
passos 
Para o Amor Imortal da Nova Era!.

Auta de Souza 
.

Livro "Auta de Souza"- Chico 
Xavier

Colaboração: Profª 
Leudimila R. 
Tempest.

Em Oração

MENSAGENS DE EMMANUEL
sua lama brotam lírios de "Não peço que os tire do mundo, mas 
delicado aroma, sua natureza que os livres do mal." Jesus - (JOÃO, 
maternal é repositório de 17:15. )
maravilhosos milagres que se os centros religiosos, há 
repetem todos os dias. sempre grande número de N De nada vale partirmos do planeta, pessoas preocupadas com a 
quando nossos males não foram idéia da morte. Muitos companheiros 
exterminados convenientemente. Em não crêem na paz, nem no amor, senão 
tais circunstâncias, assemelhamo-nos em planos diferentes da Terra. A 
aos portadores humanos das chamadas maioria aguarda situações imaginárias 
moléstias incuráveis. Podemos trocar e injustificáveis para quem nunca levou 
de residência; todavia, a mudança é em linha de conta o esforço próprio. 
quase nada se as feridas nos O anseio de morrer para ser feliz é 
acompanham. Faz-se preciso, pois, enfermidade do espírito. 
embelezar o mundo e aprimorá-lo, Orando ao Pai pelos discípulos, 
combatendo o mal que está em nós. Jesus rogou para que não fossem 

retirados do mundo, e, sim, libertos do l ivro  "Caminho,  
mal. Verdade e Vida", de 

O  m a l ,  p o r t a n t o ,  n ã o  é  Chico Xavier
.essencialmente do mundo, mas das 
Col. Waldomiro B.        criaturas que os habitam. 

BanaA Terra, em si, sempre foi boa. De 

“O MUNDO E O MAL ”

As inscrições vão de 24/01 à 
09/03/09 a R$23,00 e de 10/03 à 

20/03/09 a R$30,00. As vagas são 
limitadas.

Mais informações pelos telefones:
14 97623764 e 18 97126825 (Paula  
assessora DM-USE)
14 91623764 (Fabiana  assessora 
DM-USE).
Ou pelos e-mails:
souespirito@gmail.com, 
fabia10sp@gmail.com, 
eunacomeno@gmail.com 



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

Em outro episódio, um jovem Dores exacerbadas, 
desencarnado manifestando-se por angústias incontidas, de-
intermédio de Chico, recomenda à sua sespero, revolta, inconfo-

ma senhora, amiga de Chico, mãezinha, que levava flores diariamente ao rmação, são venenos para 
pensou em fazer algo mais, além de seu túmulo: a alma, que respingam 
orar pelo filho que cometera - Mamãe, aprecio seu carinho, mas não doloridamente nos que U

suicídio, essa porta falsa pela qual pessoas precisa ir ao cemitério para cultivar minha partiram. Os episódios que narramos, e 
que pretendem fugir do sofrimento acabam memória. Lá estão apenas meus ossos. incontáveis outros de que tomam 
por mergulhar em exacerbadas dores. Ficarei bem mais feliz se a senhora usar o conhecimento os participantes de reuniões 
Poderia levar flores no cemitério, acender dinheiro das flores na compra de pães a mediúnicas,  demonstram como é 
velas, mas, espírita, sabia que nada disso serem distribuídos aos pobres. importante nossa postura em situações 
tem significado maior para o desencarnado, Em outra manifestação, um filho dessa natureza.
principalmente o suicida, às voltas com recomenda à mãe, pela psicografia de Aceitação, serenidade, confiança em 
desequilíbrios superlativos que o torturam. Chico, que distribua seus objetos de uso Deus, cultivo da fé, tudo isso ameniza 
Pensou em algo mais palpável, uma ajuda pessoal, bem como roupas, sapatos e nossos padecimentos e situa-se por 
mais efetiva ao filho amado, cuja situação móveis, a jovens carentes. abençoado alento para o “morto”.
muito a afligia. Eis que a senhora, prisioneira do Podemos fazer ainda melhor!

Pediu orientação ao Chico, que lhe desalento desde sua desencarnação, Cultivemos gestos de solidariedade e 
recomendou fizesse uma doação de descobriu que, ao cumprir aquela beneficência junto aos carentes da Terra, 
alimentos a um abrigo para idosos. solicitação, libertava-se da fixação mórbida rogando a Deus transforme nossas ações 

O médium a acompanhou, gentil, no quarto do jovem, transformado em em benesses para ele.
ajudando-a a transportar os alimentos. santuário intocável, o que apenas acentuava Brando conforto nos felicitará, com 
Ao deixarem a instituição, revelou-lhe: sua dor e o perturbava no Além. abençoados respingos de luz em favor de 

- Quando você fez a entrega do Os espíritos desencarnados, mesmo nossos amados, a iluminar 
donativo, vi formar-se um raio de luz em aqueles que estão preparados para a vida seus caminhos na espiri-
direção ao seu filho, no Plano Espiritual. espiritual, situam-se, em princípio, ligados tualidade. 
Em meio às amarguras que enfrenta, ele psiquicamente aos familiares, colhendo Richard Simonetti
sentiu abençoado lenitivo. muito de suas impressões e sentimentos, o 

 Pela primeira vez, desde o gesto que pode ajudá-los ou atrapalhá-los, de Colaboração:   
tresloucado, sorriu, aliviado. conformidade com seu teor.  Edgar Feres Filho

Respingos de luz

c o m u n i c a ç ã o  e  t o d a   experiência demonstra 
c o m u n i c a ç ã o  a  f i m  d e  que os Espíritos podem 
expressar-se roga caminho. A Ase comunicar com os 
força elétrica para ser alavanca homens ,  se rv indo-se  de  
de atividade e progresso exige médiuns. Estes, sob a influência 
fios transmissores. O amparo do daqueles podem escrever, falar, 
Mundo Superior não foge ao desenhar, compor músicas, etc. 
sistema. Paciência com trabalho Assim, essas comunicações 
é o clima indispensável à nada têm de maravilhoso ou 
intervenção da Providência sobrenatural, pois decorrem das 
Divina pelos meios imprevisíveis Leis naturais que regem as 
e múltiplos em que ela se relações entre o mundo visível e 
manifesta.o mundo invisível. 

A  q u a l i d a d e  d a s  
Emmanuel (Chico Xavier)comunicações deve ser sempre 
Agenda Espírita  2005 avaliada pela linguagem que os 

Espíritos empregam: a dos 
Espíritos superiores é sempre 
digna, nobre, sábia, lógica, Colaboração

Waldinetec o n c i s a ,  b e n e v o l e n t e  e  
              Moreirainstrutiva.

Auxí l io  se  base ia  na 

A COMUNICAÇÃO DOS ESPÍRITOS
COM OS HOMENS

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Você gostaria de 
adquirir livros 
espíritas ou a 

Revista 
Internacional de 

Espiritismo 
(RIE) contate o 

Prof. 
Waldomiro 

Bana (Dinho)
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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

Pomada Vovô Pedro
vam um lugar para sentar, Miramez e o  professor Waldomiro esteve em 
Espírito de casaco longo se aproximaram Limeira onde se fabrica a pomada 
de Nunes Maia e o desconhecido disse:Vovô Pedro e  trouxe um pouco da O
- Aqui estou para desincumbir-me de com-história de como surgir o famoso elixir:
promisso secular com Jesus, o Cristo, e O Centro Espírita Campos Vergal da 
com Deus, Nosso Pai Maior. Peço-lhe que Colônia de Hansenianos Santa Izabel, em 
anote uma receita que vou ditar-lhe e que Betim, na Grande BH, regurgitava de 
irá aliviar ou mesmo eliminar os males de internos. Seu Diretor, o "Pipoca", como 
tantos e tantos. Nunes Maia, um tanto todos o chamavam, extraordinário Espírito, 
aturdido, recolhe do chão uma folha de espírita, não cabia em si de contentamento. 
papel e se põe a anotar, emocionado, os Afinal, não se tinha notícia do lançamento 
ingredientes da receita. Ao fim do ditado, de um livro em uma colônia de hanse-
aguarda a identificação do Espírito, de tão nianos, muito menos no Centro Espírita de 
elevada envergadura, quando da assinatura uma delas. À mesa, ao lado do Pipoca, de 
da receita. Com uma fisionomia insondável cenho fechado, o médium João Nunes Maia 
conquanto alegre, ele diz, simplesmente, e uma pilha do livro "Além do Ódio", um 
Vovô Pedro. Ante a surpresa estampada no romance que lhe fora ditado pelo Espírito 
rosto do médium, o Espírito aduz:Sinhozinho Cardoso, cujo enredo se baseia 
- É preferível que as coisas simples tenham em episódio da época da escrava-
nomes simples. Uma observação, porém; o tura.Nunes Maia ali estava a pedido do 
preço deste medicamento deverá ser um e Espírito Niquinha, personagem do 
apenas um - "DEUS LHE PAGUE". Com o romance que, na trama, desencarna ali em 
precioso papel na mão, novamente envolto virtude do mal de Hansen e que lhe pediu 
em elevadas vibrações, Nunes Maia se que fizesse o lançamento ali, por ocasião de 
aproxima do grupo em animada conversa. um desdobramento do médium. João 
Antes, porém, rebusca a memória, procu-Nunes Maia estava visivelmente preocu-
rando a identidade daquele Espírito tão pado por dois motivos:o primeiro porque 
agradável quanto elevado. Lembra-se, jamais teria coragem de cobrar os 105 
finalmente: aquele Espírito era Mesmer, o livros que levara para o lançamento, o 
extraordinário advogado, teólogo, doutor segundo era que estava precisando do 
em Filosofia e Medicina que assombrara o dinheiro para pagar a edição e providenciar 
mundo com as curas através do que a edição de outros livros que "reclamavam" 
chamou "magnetismo animal", ao fim do divulgação, já prontos para entrar no prelo. 
século XVIII. Era Mesmer que, também, Além disso, via à sua frente mais de 
está citado no livro "Além do Ódio" e que quatrocentos irmãos hansenianos. Como 
encontrou naquele abençoado dia a resolver esse problema se levara apenas 
vibração propícia para ditar-lhe a receita da 105 livros? Dê apenas um livro a cada 
hoje afamada "Pomada do Vovô Pedro", família! Disse Pipoca. Finda a reunião 
que tanto bem vem semeando no Brasil e Pipoca informou aos presentes o sistema a 
além fronteira pelo preço combinado: ser adotado para a doação e o autógrafo nos 
"Deus Lhe Pague". Recebida a fórmula, livros. A pilha de livros vai baixando... 
João Nunes Maia procura pelas plantas Nunes enruga de novo a testa. Mas, oh 
componentes do medicamento, e com "Bondade Divina", ao subscrever o último 
muita dificuldade, mas sempre orientado volume que levara a fila já não existia. A 
passo a passo pelo Alto, prepara os matemática do Alto funcionou, levara 105 
primeiros potes da pomada. Pouco a pouco volumes do seu romance "Além do Ódio" e 
, o retorno dos enfermos confirma: a Poma-105 eram as famílias que estavam presentes 
da Vovô Pedro alivia e cura muitas enfermi-no evento. Parecia que, com o episódio da 
dades cutâneas. Desde 1973, a Sociedade doação dos livros, a cota de emoção 
Espírita Maria Nunes, fundada por João espiritual do dia estava esgotada. Ledo 
Nunes, trabalha para que maior número de engano.No palco do Centro Espírita 
pessoas tenham acesso aos benefícios da Campos Vergal, conversavam animados 
Pomada Vovô Pedro.Nunes Maia, Pipoca e outros confrades 

.

prestes a despedir-se também. Ao volver o R e s u m i d o  d o  J o r n a l  
olhar para o salão, João Nunes Maia Sementes de Luz por:Luciana 
registrou indescritível espetáculo espiri- Beatriz Arioli Trombini
tual. Pelos lados do auditório do Centro 
Espírita, à direita e à esquerda, adentravam 
Espíritos de escravos, envergando roupas 
próprias da época da escravatura, época 
essa tão bem descrita no livro que acabara 
de doar. Pelo centro do salão vinham 
adentrando Sinhozinho Cardoso, autor do 
livro, Niquinha e outros personagens da 
Obra, que seguiam o Espírito Miramez, que 
se postava à frente, ladeado por um outro 
Espírito, que não era do conhecimento do 
médium. Novamente, o salão do "Campos 
Vergal" estava lotado, agora, porém, por 
desencarnados. Enquanto todos procura-

o Livro Reencarnação no 
Mundo Espiritual, livro Npsicografado, pelo Médium 

Carlos Antonio Baccelli, através do 
espírito Dr. Inácio Ferreira, narra uma 
caravana coordenada pelo então 
espírito Chico Xavier, que este 
solicita a João Nunes Maia levar a 
pomada para entregar, aos doentes, 
para utilizarem na sua cura.

E isto faz com que pergunte a 
Chico, mas os espíritos precisam de 
pomada e ele responde se ela foi 
elaborada no Mundo Espiritual, para 
ser utilizada no Mundo 
Material, porque não 
utilizar aqui também.

Coloboração: Paulo 
Bueno Lanza

A Pomada do vovô Pedro
 (João Nunes Maia):
Eficácia no Mundo 

Material e Espiritual.

Processo de fabricação

Prof. Waldomiro, auxilia a encaixotá-la



Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Fevereiro

02 - Reinaldo Trombini Jr
Tema: Cap. XIII do ESE - Fazer o bem sem 
ostentação.

09-  Edgar Feres Filho.
Tema: Cap. XIII -Os infortúnios ocultos.

16 -  Waldinete Moreira.
Tema: Cap. XIII -Convidar os pobres e estrupiados

23 -  Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest.
Tema: Cap. XIII-Caridade Material e Moral.

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

Aos consumidores de drogas

Campanha
Leia Livros Espíritas. 

Abuse da Biblioteca do seu Centro

deixa um rastro de sangue sem precedentes... E responderá por isso alvez você já tenha dito ou ouvido a infeliz afirmativa: “se eu 
perante as leis divinas, sem dúvidas. uso drogas, o problema é meu, e ninguém tem nada a ver com 

Recentemente as mídias noticiaram o assassinato de um isso. A droga só a mim prejudica” T
jornalista, que foi executado a sangue frio pelos “donos do pedaço” Se você pensa dessa maneira, gostaríamos de lhe convidar a fazer 
que ele invadira no cumprimento do seu dever de profissional algumas reflexões a respeito, sob outro ponto de vista. 
comprometido com a verdade. Você já deve ter visto, ao vivo, pela TV ou nos jornais, a triste 

O povo se manifestou. Houve passeatas, protestos e pedidos de imagem de uma criança de oito anos de idade ou de um adolescente de 
justiça. Muito louvável, não há dúvida. doze, com uma metralhadora na mão, a serviço dos traficantes de 

Mas, quantos daqueles que empunharam a bandeira da paz e da drogas, não é mesmo? 
justiça não terão contribuído para que aquela execução se realizasse? São cenas chocantes e deprimentes, você há de convir... 

Quantos executivos que, sentados em suas poltronas de luxo No entanto, você jamais deve ter pensado que, usando drogas, 
criticam a violência, sem se dar conta de que esta é alimentada pela está colocando o dinheiro na mão do traficante para que ele compre a 
farta mesada que colocam nas mãos de filhos viciados. arma e a coloque nos ombros dessas crianças. 

Você há de concordar que não haveria esse mercado infame das Você já deve ter visto o sórdido espetáculo de uma mãe 
drogas se não houvesse o consumidor. desesperada, com o coração sangrando e o rosto banhado em pranto, 

Quando vemos a cínica expressão de um prisioneiro que comanda debruçada sobre o cadáver do filho querido que foi morto tentando 
o terror de dentro da prisão, temos que admitir que ele age dessa forma fazer com que a “mercadoria” chegasse às suas mãos. 
porque tem “costas quentes”, e está seguro de que nada lhe acontecerá. Você, que é consumidor, talvez não tenha se dado conta, mas é um 

E você, que é consumidor de drogas, está financiando esse dos responsáveis pela violência gerada nesse disputado mercado das 
mercado bilionário, alimentando esses tiranos cruéis que enriquecem drogas. 
graças a sua frágil vontade de encarar a vida de frente e de mente Você, que é usuário de drogas, ainda que seja de vez em quando, 
lúcida. está contribuindo com a corrupção nutrida no submundo das drogas, e 

Mas essas não são as únicas desgraças que um viciado provoca. fomentado a disputa sangrenta pelo consumidor, que enche os bolsos 
Há aquelas que acontecem dentro do seu próprio lar. Aquelas capazes dos poderosos do tráfico, dizimando vidas e matando esperanças. 
de dilacerar um coração de mãe ou de pai, de irmão ou de filho, com Lamentavelmente, a grande maioria desses consumidores não 
atitudes inconseqüentes e egoístas. percebe que o mal que causam está longe de ser “um problema seu”, 

Se você ainda não havia pensado nessa questão sob esse ponto de como afirmam. 
vista, pense agora. Não se dão conta de que seu vício é alimentado com sangue e 

E, se pensar com sinceridade, perceberá que o vício está longe de lágrimas de muitos. 
ser um problema só seu, que só a você prejudica. Em nome da satisfação de seu egoísmo, o consumidor de drogas 

Faça um balanço urgente e tome a decisão acertada: boicote as 
drogas. Empobreça esses abutres que se alimentam das vidas dos 
dependentes descuidados. 

Se lhe faltarem as forças, busque ajuda de profissionais 
especializados e confie seu coração àquele que foi e continua sendo O 
maior Psicoterapeuta de todos os tempos: Jesus cristo. Seu 
atendimento é gratuito, basta busca-Lo através da oração. 

Se as drogas ainda não destruíram por completo o seu senso 
crítico, reflita agora sobre tudo isso e mude o rumo dos seus passos. 

Temos certeza de que você conseguirá. 

Equipe de Redação do Momento Espírita.


