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ESPÍRITOS
DE NATAL
Confesso que em virtude do avançar dos

inguém pode primar com exatidão o
dia, o mês ou o ano de seu nascimento.
Muito se cogitou nas alterações realizadas
nos marcadores do tempo. Por fim, foi em
1582 que o Papa Gregório XIII promulgou
o calendário que seguimos atualmente.
Pode ter sido nessa época que houve o
consenso que o Natal, consequentemente o
nascimento do nosso Irmão Maior Jesus, se
afixou.
Independentemente se foi nesse dia ou
não, adotamos a data como a noite feliz, a
noite de amor...
Para uma parcela da população o Natal
passou a ser sinônimo de consumo, com
distribuições de presentes e mesa farta.
Pra outros, a chance de reunir-se com
amigos e familiares, já que temos dois
feriados consecutivos, aonde aqueles que
estão distantes aproveitam para esticar sua
estada e curtir um pouco mais os dias de
folga.
Para muitos que não possuem abastado
recursos financeiros, também aproveitam
os festejos, porém de uma maneira mais
recatada, mais não menos alegre.
Uma minoria, em virtude de uma
diversidade de questões, não comemoram a
data, pior repudiam.

J

anos o Natal já não tem o mesmo brilho da
época de criança.
A ausência de espíritos afins, grita mais
alto nesse dia, principalmente os que
passávamos a noite do dia 25 juntos.
Contudo o Espiritismo acalenta os nossos
corações com a promessa, que esses
mesmos irmãos, muitas vezes, estão
presentes em nossas reuniões.
Infelizmente a ausência de uma
mediunidade ostensiva, impede que
possamos vê-los ou ouvi-los.
Feliz do confrade ou confreira que em
meio aos festejos, recepcionam os Espíritos
Familiares, observando a alegria
estampada em vossos semblantes, por
reencontrarem os seus.
O mesmo deve acontecer com todos nós,
conhecedores da doutrina dos espíritos,
afinal o aniversariante não se encontra
materialmente em nosso meio, contudo não
é motivo para esquecê-lo, afinal, não só
naquele momento, porém em todas as horas
da nossa existência podemos sentir a sua
presença.
Portanto, vamos aproveitar essa noite
radiante para curtir os amigos e a família,
mas não deixemos de elevar o nosso

QUE BOM QUE VIESTE,
JESUS!
És, sim, o caminho da verdade e da vida!

esus, quanta alegria em nossa alma,
quando lembremos o teu nascimento
em nosso mundo!
Habitas, por direito, planos de luz e paz
na espiritualidade e deixaste-os, para vires
viver entre nós…
Sabias que nós, teus irmão menores,
éramos e somos criaturas ainda rudes no
sentimento e na ação.
Mas nos amas e sabes que podemos nos
transformar para melhor, desenvolvendo as
qualidades espirituais que Deus, o Pai
nosso e teu, colocou em nossos espíritos
como semente de vida eterna e evolutiva.
E vieste! Para dizer-nos que a vida do
espírito é muito mais valiosa que a do
corpo. Não finda no túmulo e seus tesouros
“o ladrão não rouba, a traça não rói e a
ferrugem não corrompe”.
Para alcançá-la, é preciso apenas ter
“olhos de ver” a verdade invisível e
“ouvidos de ouvir” os chamados do Bem. E
“amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo”, perdoando
sempre para também ser perdoado.
Mestre incomparável, não falaste
somente. Demonstraste, vivendo, a lei do
serviço incansável em favor do bem de
todos, na mais pura e inalterável
fraternidade.
Que bom que vieste, Senhor! Ainda
estamos procurando seguir-te os passos
mas já sabemos que, se nos guiarmos por
essas verdades que nos ensinaste,
encontraremos a paz e instalaremos o amor
na Terra.

Ninguém vai ao Pai, senão por ti!
Como o povo de Israel anelava por ti, há
dois mil anos, assim precisamos de ti,
Messias, Ungido do Senhor, para sairmos
das trevas e do pranto, da guerra e da dor,
para um mundo de luz e alegria, de paz e
solidariedade.
Nasce em nosso coração, Jesus! Aceita o
humilde aposento que te oferecemos em
nossa alma, neste momento de prece, e vem
iluminar a paisagem de nossa vida!
Que estejas conosco, sempre! Em nossos
olhos, ao fitarmos os que nos rodeiam. Em
nossa boca, quando com eles falarmos. Em
nossos pés, para caminharmos ao encontro
deles. E em nossas mãos, para ajudá-los
sempre que precisarem.
Sentindo-te dentro de nós, Jesus, invadenos imensa alegria e vem-nos um anseio de
amor por toda a humanidade!
Ah, o canto dos anjos em teu Natal na
Terra!…Agora o compreendemos,
integralmente, pois também a nossa alma
canta: Glória a Deus nas alturas! Paz na
Terra! Boa vontade para como todas as
criaturas!
Therezinha Oliveira
(Extraído do livro Jesus,
O Cristo)
Colaboração: Prof.ª
Leudimila Rodrigues
Tempeste

pensamento ao Mestre dos Mestre e
agradecer por tudo que Ele tem feito por
nós.
Beijos no coração!
Inibmort

J

JESUS

esus foi na Terra a mais perfeita
encarnação do Amor Divino.
E ainda hoje,
nos dias amargurados que transcorrem,
é para a Humanidade
a promessa de Paz,
o manto protetor
que abriga os aflitos e os infelizes,
o pão que sacia os esfomeados das
verdades eternas,
a fonte que desaltera todos os sofredores.
Apegai-vos a Ele, cheio de confiança!
Ele é misericórdia personificada,
o Jardineiro Bendito
que jorra, no coração
dos transviados do caminho do bem,
as sementes do arrependimento
que hão de florir na Regeneração
e frutificar na perfeita felicidade espiritual.

Ouvi a sua voz
no silêncio da consciência que vos fala
do cumprimento austero
de todos os deveres cristãos,
e um dia
descansareis reunidos,
ligados pelos liames inquebrantáveis
da fraternidade além da morte,
à sombra da árvore luminosa
das boas ações que praticastes,
longe das lágrimas
do orbe obscuro,
Dos prantos e das provações remissoras!...

Pelo Espírito Marta
(Francisco Cândido Xavier. Antologia
Mediúnica do Natal)

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA
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PÁGINAS DA VIDA
ALVORADA CRISTÃ PEQUENA HISTÓRIA

U

m dia, a Gota d’Água, o Raio de
Luz, a Abelha e o Homem
Preguiçoso chegaram ao Trono de

Deus.
O Todo-Poderoso recebeu-os, com
bondade, e perguntou pelo que faziam.
A Gota d’Água avançou e disse:
- Senhor, eu estive num terreno quase
deserto, auxiliando uma raiz de laranjeira.
Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos
animais que passavam aflitos, procurando
mananciais.
Fiz o que pude, mas venho pedir-te outras
Gotas dÁgua que me ajudem a socorrer
quantos necessitam de nós.
O Pai sorriu, satisfeito, e exclamou:
- Bem-aventurada sejas pelo
entendimento de minhas obras.
Dar-te-ei os recursos das chuvas e das
fontes.
Logo após, o Raio de Luz adiantou-se e
falou:
- Senhor, eu desci… desci… e encontrei
o fundo de um abismo.
Nesse antro, combati a sombra, quanto
me foi possível, mas notei a presença de
muitas criaturas suplicando claridade.
Venho ao Céu rogar-te outros Raios de
Luz que comigo cooperem na libertação de
todos aqueles que, no mundo, ainda sofrem
a pressão das trevas.
O Pai, contente, respondeu:
- Bem-aventurado sejas pelo serviço à
Criação.
Dar-te-ei o concurso do Sol, das
lâmpadas, dos livros iluminados e das boas
palavras que se encontram na Terra.
Depois disso, a Abelha explicou-se:
– Senhor, tenho fabricado todo o mel, ao
alcance de minhas possibilidades.
Mas vejo tantas crianças fracas e doentes
que te venho implorar mais flores e mais
Abelhas, a fim de aumentar a produção.
O Pai, muito feliz, abençoou-a e replicou:

- Bem-aventurada sejas
pelos benefícios que
prestaste.
Conceder-te-ei novos
jardins e novas
companheiras.
Em seguida, o Homem Preguiçoso foi
chamado a falar.
Fez uma cara desagradável e informou:
- Senhor, nada consegui fazer.
Por todos os lados, encontrei a inveja e a
perseguição, o ódio e a maldade.
Tive os braços atados pela ingratidão dos
meus semelhantes.
Tanta gente má permanecia em meu
caminho que, em verdade, nada pude fazer.
O Pai bondoso, com expressão de
descontentamento, exclamou:
- Infeliz de ti, que desprezaste os dons
que te dei.
Adormeceste na preguiça e nada fizeste.
Os seres pequeninos e humildes
alegraram meu Trono com o relatório de
seus trabalhos, mas tua boca sabe apenas
queixar, como se a inteligência e as mãos
que te confiei para nada valessem.
Retira-te!
Os filhos inúteis e ingratos não devem
buscar-me a presença.
Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me enquanto não aprenderes a servir.
A Gota d’Água regressou, cristalina e
bela.
O Raio de Luz tornou aos abismos,
brilhando cada vez mais.
A Abelha desceu zumbindo, feliz.
O Homem Preguiçoso, porém, retirou-se
muito triste.

O

POESIAS
AGRADECEMOS
JESUS
I
Pela vossa intercessão a nosso favor
Graças à sua doutrina, hoje somos
sabedor,
Que o SENHOR rogou ao PAI,e deu o
seu PENHOR,
De quantas existências nos fossem
necessárias,
Até que um dia, conjugássemos o
verbo amar,
Com profundos sentimentos, do
verdadeiro AMOR!
II
Assim sabemos que em muitas delas,
Desfilamos distraídos das suas grandes
verdades,
Caminhamos pelas vidas, como se
fossem passarelas,
Mas hoje descobrimos que ESTA é
mais uma daquelas,
Onde é urgente a nossa reciprocidade!
III
Milênios sem fim, foram transcorridos,
E hoje O SENHOR chama todos os
trabalhadores,
Até mesmo aqueles, que deixaram
para última hora,
Ainda assim o SENHOR promete
justos salários,
À todos que aproveitem as
oportunidades,
E não deixem nenhuma, ir embora!
José Bastos

Neio Lúcio
(Pisc. Chico Xavier)

DEUS É PAI DE TODOS

Colaboração: Edgar
Feres Filho

Não estás na Terra por acaso.
A dor de alguém pode diminuir
pela tua presença.
A orientação pedida aos Céus é
capaz de chegar no carinho de tuas
palavras.
O amparo que o enfermo roga é
alcançada na tua companhia.
O socorro que o aflito implora
revela-se nos teus gestos.
Não tenha medo.
Você pode ajudar.
Em um serviço...
Por um abraço...
Pelo teu sorriso...
Podes iluminar a vida de outrem.
Deus é Pai de todos.
Mas, ainda hoje, tu
podes ser a resposta
de Deus para algum
coração do caminho!

MENSAGENS DE EMMANUEL - ILUMINAÇÃO
que crê, apenas admite; mas o
que se ilumina vibra e sente.
A palavra do guia é agradável e
amiga, mas o trabalho de iluminação
pertence a cada um.
Toda reforma terá de nascer no
interior. Da iluminação do coração
vem a verdadeira cristianização do
lar, e do aperfeiçoamento das
coletividades surgirá o novo e
glorioso dia da Humanidade.
A maioria dos católicos romanos
pretende a isenção das dificuldades
com as cerimônias exteriores;
muitos protestantes acreditam na
plena identificação com o céu tão-só
pela enunciação de alguns hinos;
enquanto enorme percentagem de
espiritistas se crê na intimidade de
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supremas revelações
apenas pelo fato de haver
freqüentado algumas
sessões.
Tudo isso constitui preparação
valiosa, mas não é tudo.
Há um esforço iluminativo para o
interior, sem o qual homem algum
penetrará o santuário da Verdade
Divina.
(Livro Palavras de Emmanuel,
Psicografia de
Chico Xavier)
Colaboração
Prof. Waldomiro
B. Bana

Diogo Cáceres
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VIVENDO
A FELICIDADE
Quando passou pela jovem, em um jardim, bastando que se diga:

E

ra um dia quente. O ônibus estava
repleto de pessoas. Algumas levavam
sacolas, pacotes.
Outras seguravam bebês ao colo, enquanto
outras mais procuravam acalmar as crianças
inquietas, que tentavam atrapalhar a
tranquilidade de passageiros sisudos.
Fazia calor. Senhoras conversavam, dizendo
das dificuldades de suas vidas, os problemas
com os filhos, a falta de dinheiro, o
desemprego do marido.
Jovens falavam em tom animado da festa
projetada para o final de semana.
Um cenário comum. Todos os dias, as cenas
eram mais ou menos semelhantes.
Que se pode esperar de momentos assim, tão
comuns?
Mas, enquanto o ônibus ia sacolejando ao
longo da estrada, num dos bancos havia um
velhinho magricela segurando, com todo
cuidado, um ramo de flores.
Eram flores lindas, frescas ainda. Deviam ter
sido colhidas em um jardim muito bem
cuidado, no alvorecer, beijadas pelo orvalho.
Do outro lado do corredor, uma garota não
desviava os olhos das flores.
Eram lindas, exuberantes.
Então, chegou a hora do homem saltar do
ônibus. Ele se levantou, caminhou em direção
à porta.

rompante, lhe ofereceu as flores.
Posso ver que você adorou as flores. – Ele
explicou.
Acho que minha esposa iria gostar de que
ficasse com elas. Vou dizer para ela que dei as
flores para você.
A garota aceitou o buquê, com um sorriso
tímido, e nem teve tempo de agradecer.
O homem desceu do ônibus. Então, ela o viu
atravessar a rua e adentrar os portões de um
pequeno cemitério.
* * *
Para os que amam, a vida não se interrompe
quando o corpo do amado desce ao túmulo.
Os que amam têm certeza de que o amor não
morre nunca e continuam a levar em frente as
suas vidas.
Naturalmente, com uma pequena ponta de
tristeza, pela ausência física do ser amado.
Mas, sempre em frente.
A cada dia, oferecem àquele que se foi o
melhor de si.
Lembram os dias de felicidade, os passeios,
os risos, as viagens.
Oferecem flores que, necessariamente não
precisam ser depositadas sobre o túmulo.
Podem ser dispostas num vaso, em casa, e
ofertadas.
Ou mesmo, deixadas nos ramos, colorindo o

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO
FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511
EMAIL: inibmort@gmail.com

LIVRARIA ESPÍRITA
LIBERTAÇÃO
Seja assinante do “Clube do
Livro Terceiro Milênio”, e
receba todo mês no local que
indicar, um livro novo da
“Literatura Espírita”.
Faça a sua inscrição no
telefone
(14) 3522 3877 ou pelo
e-mail: livrarialibertacao@terra.com.br

Quatro Mãos

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

Fone: (14) 3552 2127

Amor, vê como estão lindas as rosas?
Continuo a cuidar delas.
Em algum momento, quando lhe for possível,
quando o Senhor dos céus lhe permitir vir me
visitar, você encontrará o jardim como você
gostava: cheio de flores, perfumado.
Também cuido dos gerânios. Não esqueço de
aguar as samambaias.
Um dia, quando o tempo esgotar a contagem
das minhas horas na Terra, espero poder ir ao
seu encontro.
Até lá, receba as flores das minhas
lembranças. E as do nosso jardim.
Tenho certeza de que você não se importará
que eu colha vez ou outra, algumas
margaridas para ofertar aos vizinhos, aos
amigos.
Como eu, eles não a esquecem.
Até breve, meu amor!
* * *
Pense nisso e, mesmo que sinta o coração
faltando um pedaço pela dor da separação pela
morte, viva!
Viva intensamente porque quem o ama
deseja que você seja feliz, hoje, amanhã e
depois... Até o reencontro.
Pense nisso!
Redação do Momento Espírita, com base no
conto O presente, de Bennet Cerf, do livro
Histórias para aquecer o
coração, edição de ouro, de
Jack Canfield e Mark Victor
Hansen, ed. Sextante.
Colaboração: Luciana
Beatriz Arioli Trombini

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

PROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE
ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’
GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ
NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179
Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones
(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. Comercial)
(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)
Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
Site: www.alcoolicosanonimos.org.br

No ar 24hs - desde 25/06/2011
Com mais de 800.000 acessos
Ouvido em mais de 60 países

http://radioportaldaluz.com/

Para Anunciar ou Colaborar
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 900 exemplares e também será
entregue por meio eletrônico através da
internet.
Lembre que esse meio de
comunicação pertence a todos.

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/
useintermucipal.lins
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"O egoísmo é veneno em nosso coração,
sob a máscara de ciume, e fogo em nossa
alma, sobe a capa de agressiva revolta".
(André Luiz / Chico Xavier)

E

goísmo: excessivo amor ao bem
próprio, sem atender ao dos outros.
Pessoa que quer tudo para si mesma, custe o
que custar, sem pensar no mínimo bem
estar do seu semelhante. Pessoa que, no
espelho da vida, só enxerga a si mesma.
Nunca poderia supor que o egoísmo, esta
chaga terrível da humanidade, fosse tão
abrasivo como em nossos dias.
De todos os males que nos assolam, sem
dúvida, o germe do egoísmo acarreta
problemas tremendos.
Força demoníaca do egoísmo. Tudo vai
bem entre os membros de uma família, mas

O EGOÍSMO

quando surge uma herança, quando surge
uma partilha de bens, os elementos daquela
família viram bichos ferozes. Por isso
mesmo, nosso Mestre Jesus, Psicólogo de
alta penetração conseguiu prever, há dois
mil anos, a dureza dos corações humanos. E
com muita sabedoria, proclamou: "é mais
fácil um camelo passar pelo fundo de uma
agulha do que um rico ingressar no reino
dos céus...". Em geral, todo cidadão rico
tem um traço acentuado de egoísmo. Cristo
ao fazer esta assertiva, sabia de antemão,
que a parte mais estranhada na personagem
do homem, sem dúvida, é o seu forte apego
aos bens materiais. Pode se tocar em tudo o
que for do homem, mas quando se toca a
mão no bolso ou nos seus bens, este se
transforma em uma fera de encomenda.
Sim, meus amigos, tudo isso acontece,
ainda, em nossos irmãos que não se deixam
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bafejar pela brisa suave dos ensinamentos
Cristãos. Evangelho, nos lares e nos
corações, faz muita falta. Incorporado às
ações do homem, torna a criatura mais
fraterna, mais desprendida, mais humana.
Há, certamente, no coração do homem,
um sentimento doce que o inclina ao amor
de seus semelhantes, porém, diante dele
ergue-se outro sentimento duro e cruel: o
egoísmo. É preciso que nos esforcemos,
cada vez mais, para que o sentimento do
Amor acabe vencendo as sombras do
egoísmo num mundo onde possa reinar a
FRATERNIDADE CRISTÃ. A vida
adorna mais luminosa e
mais feliz.
Raymundo Rodrigues
Espelho

INTEGRIDADE
comum ficarmos na zona de conforto
onde sempre nos colocamos, para
enfrentar as dificuldades e provas da vida,
sem querer tentar muitas vezes as novas
possibilidades de aprendizado e de
crescimento.
Precisamos doravante nos permitir a
possibilidade de que ainda somos frágeis,
apegados às pessoas e egoístas por querer
mantê-las ao nosso lado para sempre.
Por mais entendimento espiritual que
tenhamos, nos desarmonizamos e
permitimos acesso de energias mais densas
causando mais apreensão e descontrole
emocional, que em nada ajudam, pelo
contrário criam lacunas onde o raciocínio
não flui e atitudes descompassadas
aumentam o sofrimento.
O auto-contrôle deve ser exercido dando
discernimento da realidade, da fantasia ou
achismo e da atitude a ser tomada. A
emoção nesta situação sempre cria culpas
pelo que se fez ou deixou de fazer,
entretanto, o bom senso deverá imperar
prevalecendo sempre à intenção do melhor

É

a ser feito pelo assistido ou familiar. Não
podemos confundir nunca elo familiar com
sentimento de momento ou de culpas.
Tenho insistido nisto porque a maioria das
pessoas nestas situações, assumem a total
responsabilidade dos fatos e não observam
que a Lei Maior é quem determina e rege a
todos nós, e que temos somente o controle
parcial do nosso livre-arbítrio.
Sabedores destes princípios básicos,
devemos procurar olhar o próximo como a
um irmão fazendo a nossa parte ouvindo,
apoiando, incentivando dando-lhe atenção
com amor no coração, mostrando-lhe a
importância de viver e da superação das
dificuldades com o ânimo renovado e auto
estima recuperada.
É claro que para tudo isto acontecer o
esforço deve ser de ambas as partes, um
auxiliando e o outro aceitando a ajuda. O
que pesará na balança será o que foi
realizado e não o que se intencionou fazer.
Lembrem-se de que na roda da vida, no
amanhã poderemos estar em situações
idênticas ou piores e sem ninguém a nos

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

CC Cred Certo

Empréstimos Consignados

Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidor Público (Estadual e Federal)
Crédito Rápido, Fácil e descomplicado com
as melhores taxas e prazos.
Conheça nossa loja:
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 610
CENTRO - GETULINA (14) 3552-2127

Falar com Jully Anny

estender as mãos, então, ergueremos os
braços para o alto blasfemando ao Criador
pelas dificuldades, esquecendo das
oportunidades que tivemos de fazer alguma
coisa e pela comodidade deixamos de
realizar. Pensem nisto enquanto há tempo.
Simon
Mensagem recebida
pelo médium Marco
Aurélio Corbari
(marco.corbari
271@gmail.com)

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569
ANTIGA CHALITA

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”
TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 11/12 - Grace Queli Santos Oliveira
DIA 18/12 - Edgar Feres Filho
DIA 25/12 - Plantão
DIA 01/01 - Plantão
DIA 08/01 - Reinaldo Trombini Junior

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

Oficina Santa Clara

(14)997267435

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves
em apenas um minuto *Miudezas em geral
Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

