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pode dar uma pausa, o maltrapilho Espírita de Getulina (na qual já omo esta frase, do Livro: 
que em tempos conseguia seu e s t amos  t r aba lhando)  que  N O  I N T E R I O R  D A 
almoço em nossa porta vai ficar acontecerá de 11 a 18 do mesmo T E R R A ,  P s i c o g r a f i a  C
com fome, a colaboração às mês. Agradecemos as doações ao Carlos A. Baccelli, pelo espírito 
entidades beneficentes que contam nosso Jornal, de acordo com o que Paulino Garcia, enviada pelo 
sempre conosco, esse mês vai ter foi pedido no mês passado e que a amigo Sr. Paulo Lanza, tem 
que entender e aguardar os dias próxima edição será adiada alguns arqui tetura suf iciente  para 
melhorarem (sendo que ainda nem dias por conseqüência da Semana esclarecer muitas de nossas 
piorou), o Clube do Livro Espírita Espírita e sairá com tiragem de dúvidas a respeito do porque de 
vai ter que ser cortado por algum 1000 cópias, se quiser colaborar é estarmos aqui. Afinal a mola 
tempo. E o porquê desta minha só entrar em contato conosco.mestra que move o mundo ainda é o 
reencarnação será mais uma vez A todos um dinheiro, estamos cansados de ligar 
esquecido, o “amar ao próximo ótimo mês, e fiquem a TV e ouvir que a crise financeira 
como a si mesmo”, ficará para uma na paz do Mestre que atinge o nosso irmão maior na 
próxima vida (se é que tal chance Jesus.ponta do continente vai afetar todo 
nos será cedida novamente). Então o globo e isso nos faz perceber que 
meu caro amigo, amiga o alerta Inibmorteconomizar, guardar e até mesmo 
dessa pequena frase com um fundo esconder nossas parcas economias, 
tão imensurável nos diz para pode nos privar de um futuro 
deixarmos as coisas da Terra de obscuro e menos miserável. 
lado e começarmos a nos preocupar Infelizmente acabamos nos 
com as coisas do Céu. esquecendo do principal, que é o 

Eis ai o verdadeiro símbolo de nosso próximo. Só de pensar que 
comemoração dos 70 anos da casa vamos passar por momentos 
“Fé, Amor e Justiça”, lembramos difíceis (que às vezes pode nem 
também que estamos esperando a chegar), viramos os olhos para o 
sua colaboração para o Bazar da nosso próprio umbigo e fechamos 
Pechincha que será realizado em os mesmos para tudo em nossa 
abril e que o lucro deste será volta. Conclusão, o lanche que 
revertido para a VII Semana distribuíamos na Casa Espírita, 

“A distância entre o Homem e Deus é o Próximo”

MENSAGENS DE EMMANUEL
Farisaísmo, o Templo, o "Em vão, porém, me honram, Os últimos séculos estão cheios 
Sinédrio, o Pretório e a Corte ensinando doutrinas que são de figuras notáveis de reis, de 
de César possuem hoje outros nomes. mandamentos de homens." - Jesus. religiosos e políticos que se 
Importa reconhecer, desse modo, que, (Marcos, 7:7.) a f i r m a r a m  d e f e n s o r e s  d o  
sobre o esforço de tantos anos, é Cristianismo e apóstolos de suas 
necessário renovar a compreensão A atualidade do Cristianismo luzes.
geral e servir ao Senhor, não segundo oferece-nos lições profundas, Todos eles escreveram ou 
os homens, mas de acordo com os relativamente à declaração acima ensinaram em nome de Jesus.
seus próprios ensinamentos.mencionada. O s  p r í n c i p e s  e x p e d i r a m  

Ninguém duvida do sopro cristão mandamentos famosos, os clérigos 
que anima a civilização do Ocidente. publicaram bulas e compêndios, os 
Cumpre notar, contudo, que a administradores organizaram leis Xavier, Francisco Cândido. Da obra: 
essência cristã, em seus institutos, célebres. No entanto, em vão Caminho, Verdade e Vida. Ditado 
não passou de sopro, sem renovações procuraram honrar o Salvador, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 37. 
substanciais, porque, logo após o ensinando doutrinas que são Rio de Janeiro, RJ: FEB.
ministério divino do Mestre, vieram caprichos humanos, porquanto o 
os homens e lavraram ordenações e mundo de agora ainda é campo de 

Col. Waldomiro B.        decretos na presunção de honrar o batalha das idéias, qual no tempo em 
BanaCristo, semeando, em verdade, que o Cristo veio pessoalmente a nós, 

separatismo e destruição. apenas com a diferença de que o 

“Honras Vãs”



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

pés de Chico, chorando: esclareceu:odo sábado o grupo de 
 -Só você me entende e é meu  -O homem mais voluntários que trabalhava 

amigo... justo e sábio é o que com Chico saía para fazer T
Depois Chico disse ao grupo: cumpre com o dever... -Mas  insistiu, caridade. 
 -Ele perdeu a esposa e os filhos em certamente, interessado em alguma Daí, de repente, chega um 

um acidente de carro e sente-se revelação que lhe facilitasse a vida  o conhecido do médium, totalmente 
culpado por isso, a partir daí virou que você está me dizendo é o óbvio... bêbado, que havia virado alcóolatra. 
alcóolatra. Não podemos julgar Com o fraterno sorriso de sempre, Impacientes, a equipe pedia a Chico 
nossos irmãos”, concluiu. sem se deter na tarefa de atendimento para irem logo fazer caridade, mas o 

aos que lhe procuravam a palavra, paciente Chico acolheu o bêbado com 
Em uma outra oportunidade, um Chico redargüiu:alegria e pediu para ele começar a 

amigo abordou o  médium e  -Meu filho, tudo que está no cantar algumas músicas. 
perguntou-lhe: Evangelho é o óbvio... Não existem -Can te  aque l a  do  Ne l son  

 - Chico, na sua opinião, qual é o segredos nem mistérios para a Gonçalves, depois aquela do Altemar 
homem mais rico? salvação da alma. Nada mais óbvio Dutra.

Como se estivesse a ouvir a voz de que a Verdade! O nosso problema é O bêbado, feliz, foi cantando. E o 
Emmanuel nos escaninhos da alma, o justamente este: queremos alcançar grupo ficando mais impaciente para 
médium respondeu: Céu, vivendo fora do óbvio na sair. 

 -Para mim, o homem mais rico é o Terra!...O bêbado tanto cantou tanto que 
que tenha menos necessidades... ficou bom do porre. 

Arriscando nova pergunta, o Colaboração:   Daí Chico falou para o grupo: 
companheiro quis saber:  Edgar Feres Filho -Pronto irmãos, fizemos nossa 

 -E o homem mais justo e sábio?... primeira caridade de hoje. 
Com a mesma espontaneidade, ele O bêbado, feliz, se ajoelhou aos 

EXERCÍCIO DE PACIÊNCIA E SABEDORIA

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

etome o seu dia, buscando que lhe incitem a alma à distorção e 
olvidar  as  ocorrências ao desequilíbrio.
infelizes da véspera. Não se lembraria você de banhar-R

A casa protegida, habitualmente, se num pântano.
promove faxinas pela manhã. Evite comentários deprimentes.

Se alguém lhe fixou na mente Você não serviria um bolo 
como sendo um ponto enfermiço, envenenado aos amigos.
envolva a imagem desse alguém no Resguardemos o coração nas 
bálsamo da prece. fontes do bem, porque servir ao bem 

Uma chaga no corpo exige recurso dos outros é a melhor forma de 
cicatrizante. a t iv idade  p reven t iva  con t ra  

Lance boatos e injúrias ao cesto do enfermidade e perturbação nos 
esquecimento.  domínios da nossa vida mental.

A moradia claramente limpa 
reclama a presença do esgoto. André Luiz (Chico Xavier), “Busca e 

Abstenha-se de entreter assuntos Acharás”, Editora Ideal
alusivos à delinqüência. Agenda Espírita 2005

Ninguém lava as mãos num vaso 
de lama.

Dissipe tentações no calor do Colaboração:
trabalho. Waldinete

As aranhas não resistem ao 
               Moreiraespanador em movimento.

Ganhe distância dos ambientes 

ANOTAÇÕES PREVENTIVAS
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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

migo, Espiritismo é caridade Estenda os pares de sapatos, que Previna-se hoje contra o remorso 
em movimento. Não converta lhe sobram, aos pés descalços que amanhã. 
o próprio lar em museu. transitam em derredor. O excesso de nossa vida cria a A

Utensílio inútil em casa será utilidade Elimine do mobiliário as peças necessidade do semelhante. 
na casa alheia. excedentes, aumentando a alegria das Ajude a casa de assistência 

O  d e s a p e g o  c o m e ç a  d a s  habitações menos felizes. coletiva. 
pequeninas coisas, e o objeto Resolva os guardados em gavetas Divulgue o livro nobre. 
conservado, sem aplicação no recesso ou porões, dando aplicação aos objetos Medique os enfermos. 
da moradia, explora os sentimentos do parados de seu uso pessoal. Aplaque a fome alheia. 
morador. Transforme em patrimônio alheio Enxugue lágrimas. 

A verdadeira morte começa na os livros empoeirados que você não Socorra feridas. 
estagnação. consulta, endereçando-os ao leitor sem Quando buscamos a intimidade do 

Quem faz circular os empréstimos recursos. Senhor, os valores mumificados em 
de Deus, renova o próprio caminho. Examine a bolsa, dando um pouco nossas mãos ressurgem nas mãos dos 

Transfigure os apetrechos, que lhe mais que os simples compromissos da outros, em exaltação de amor e luz pra 
sejam inúteis, em forças vivas do bem. fraternidade, mostrando gratidão pelos todas as criaturas de Deus. 

Retire da despensa os gêneros acréscimos da Divina Misericórdia que   
a l imen t í c io s ,  que  descansam você recebe. André Luiz, Fonte: XAVIER, Francisco 
esquecidos, para a distribuição fraterna Ofereça ao irmão comum alguma Cândido e VIEIRA, Waldo. O Espírito 
aos companheiros de estômago relíquia ou lembrança afetiva de da Verdade. Autores 
atormentado. parentes e amigos, ora na Pátria Diversos

Reviste o guarda-roupa, libertando Espiritual, enviando aos que partiram 
os cabides das vestes que você não usa, maior contentamento com tal gesto. Colaboração:
conduzindo-as aos viajores desnudos Renovemos a vida constantemente, Prof.ª Leudimila
da estrada. cada ano, cada mês, cada dia...                 R. Tempest

Excesso e você

 DVD  Carlos Antonio 
Baccelli (médium e orador 
espírita de Uberaba  Minas O

Gerais), pelo espírito Dr. Inácio 
Ferreira e apresentação de Jether 
Jacomini Filho, da Rede Boa Nova de 
Rádio e TV, traz comentários das 
obras Fundação Emmanuel e no 
Interior da Terra, tendo como assuntos 
abordados: reprodução humana no 
Plano Espiritual e cidades no Plano 
Espiritual.

Recomendo por ser o autor 
i r r eve ren te  e  con te r  ace rvo  
doutrinário muito interessante.

Colaboração: Marlene Felix Lanza, 
1ª Secretária da USE  
Intermunicipal de Lins e 
P r e s i d e n t a  d a  
S o c i e d a d e  U n i ã o  
Espírita Allan Kardec 
de Cafelândia.

Recomendações para estudo.

IV MÊS ESPÍRITA DE 
PROMISSÃO/SP 

.

- 07/março - 20 h - UNIÃO 
ESPÍRITA - Ismael Gobbo 
(Araçatuba/sp) 
-  1 4 / m a r ç o  -  11  h  -  
Confraternização da Família 
Espírita Promissense 
- 21/março - 20 h - NUCLEO 
ESP. CHICO XAVIER - José 
Luiz do Valle (Penápolis)sp) 
- 29/março - 8 h - CASA DO 
CAMINHO -  Franc isco  
Ortelan (Fernandópolis/sp) 

uando pronunciamos as palavras 
“perdoa as nossas dividas, assim Q
como perdoamos aos nossos 

devedores”, não apenas estamos à espera 
do benefício para o nosso coração e para a 
nossa  consciência ,  mas  es tamos  
igualmente assumindo o compromisso de 
desculpar os que nos ofendem. Todos 
possuímos a tendência de observar com 
evasivas os grandes defeitos que existem 
em nós, reprovando, entretanto, sem 
exame, pequeninas faltas alheias. 

Por isso mesmo Jesus, em nos ensinando 
a orar, recomendou-nos esquecer qualquer 
mágoa que alguém nos tenha causado. 

Se não oferecermos repouso à mente do 
próximo, como poderemos aguardar o 
descanso para os nossos, pensamentos? 

Será justo conservar todo o pão, em 
nossa casa, deixando a fome aniquilar a 
residência do vizinho? 

A paz é também alimento da alma, e, se 
desejamos tranqüilidade para nós, não nos 
esqueçamos do entendimento e da 
harmonia que devemos aos demais. 

Quando pedirmos a tolerância do Pai 
Celeste em nosso favor, lembremo-nos 
também de ajudar aos outros com a nossa 
tolerância. 

Auxiliemos sempre. Se o Senhor pode 
suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-
nos constantemente novas e abençoadas 
oportunidades de retificação, aprendamos, 
igualmente, a espalhar a compreensão e o 
amor, em benefício dos que nos cercam.

Chico Xavier, pelo Espírito 
Meimei. 

.

Colab. Luciana B. Arioli
         Trombini

Bazar da 
Pechincha

Entregue suas 
peças nas 

casas 
espíritas.
Contamos 
com a sua 

colaboração

Perdoa as Nossas Dívidas, 
Assim Como Perdoamos 
aos Nossos Devedores



Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Março
02 - Reinaldo Trombini Jr
Tema: Cap. XIII do ESE - A Beneficência

09-  Edgar Feres Filho.
Tema: Cap. XIII -A Piedade

16 -  Waldinete Moreira.
Tema: Cap. XIII -Os órfãos

23 -  Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest.
Tema: Cap. XIV - Piedade Filial

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

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)

UNIÃO DAS SOCIEDADES 
ESPÍRITAS 

INTERMUNICIPAL DE LINS
USE  INTER  LINS

ASSEMBLÉIA GERAL

ELEIÇÕES  TRIÊNIO 2.009 A 
2.011

m atendimento ao Estatuto, 
que rege esta Instituição, 
e s t a r e m o s  r e a l i z a n d o  E

eleições, 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/presidentes 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
ois homens acabavam de então, disse ao rico: deste muito, é 
morrer. Dissera Deus: certo, mas deste por ostentação e DEnquanto  esses do is  para que o teu nome figurasse em 

homens viverem, deitar-se-ão em todos os templos do orgulho e, ao 
sacos diferentes as boas ações de demais, dando, de nada te privaste. 
cada um deles, para que por Vai para a esquerda e fica satisfeito 
ocasião de sua morte sejam com o te serem as tuas esmolas, 
p e s a d a s .  Q u a n d o  a m b o s  contadas por qualquer coisa. 
chegaram aos últimos momentos, Depois, disse ao pobre: Tu deste 
mandou Deus que lhe trouxessem pouco, meu amigo; mas, cada uma 
os dois sacos. Um estava cheio, das moedas que estão nesta 
volumoso, atochado, e nele balança representa uma privação 
ressoava o metal que o enchia; o que te impuseste; não deste 
outro era pequenino e tão vazio que esmolas, entretanto, praticaste a 
se podiam contar as moedas que caridade, e, o que vale muito mais, 
continha. Este o meu, disse um, fizeste a caridade naturalmente, 
reconheço-o; fui rico e dei muito. sem cogitar de que te fosse levada 
Este o meu, disse o outro, sempre em conta; foste indulgente; não te 
fui pobre, oh! quase nada tinha para constituíste juiz do teu semelhante; 
repartir. Mas, oh! surpresa! Postos ao contrário, todas as suas ações 
na balança os dois sacos, o mais lhe relevaste: passa à direita e vai 
vo lumoso se revelou leve,  receber a tua recompensa. - 
mostrando-se pesado o outro, tanto 
que fez se elevasse muito o Um Espírito protetor. (Lião, 
primeiro no prato da balança. Deus, 1861.)ESE Cap. XIII.

A Beneficência


