
esses meus quarenta e poucos anos Segundo o vídeo, compartilhado do ainda estavam indignados com o resultado 
nunca presencie uma eleição tão Youtube que passamos nessa última do pleito.
hostil. Segunda em nossa Casa Espírita: ‘‘O Porém a mensagem mais profunda que N

ambiente político no Brasil: Rossandro no nosso amigo Rossandro nos passa é um Acredito que em consequência de que a 
5º Congresso Espírita do RJ’’, o palestrante pequeno mantra.maioria da população está presente em 
explica o que acontece no cérebro quando ‘‘Não vou perder meu irmão por causa algum tipo de rede social. Seja no 
defendemos nossos ideais. da eleição’’Facebook, Instagram, Twitter ou nos 

Interessante ver que a ciência consegue E a melhor de todas: ‘‘Amanhã pode ser grupos familiares e de amigos do 
provar que quando observamos aquilo que que um seja vice do outro’’Whatsapp.
nos apetece somos movidos pela emoção, A falta de respeito pela opinião alheia foi Beijos no coração!
porém quando o sentimento é reverso o que um dos motivos da maioria das discussões.
nos move é a razão, pelo menos a que Cada um defendendo com unhas e             Inibmortpensamos estar correta.dentes o seu escolhido e principalmente 

Enviei o vídeo aos meus contatos que enumerando os defeitos do adversário.

  “O verdadeiro homem de bem é o que gram a nossa tranqüilidade mental é o mau social, religioso, cultural ou comercial, em 
cumpre a lei de justiça, de amor e de carida- humor. nada a irritação ajudará, pelo contrário 
de, na sua maior pureza. ...Deposita fé em afastará outros elementos que, até então, Se o mau humor começa a nos envolver 
Deus, na Sua bondade, na Sua justiça e na estavam ao nosso lado.como uma tóxica nuvem sufocante, procu-
Sua sabedoria. Sabe que sem a sua permis- remos examinar o seu foco gerador, para Se tivermos dificuldade em realizar 
são nada acontece e se Lhe submete à von- liquidá-lo o mais rápido possível. alguma coisa, lembremo-nos de que a ajuda 
tade em todas as coisas. ...O homem de bem e a cooperação não são atraídas pela rispi-Se ele iniciou porque surgiu em nós uma 
é bom, humano e benevolente para com dez e pela grosseria.doença, lembremos que a solução para o 
todos, sem distinção de raças, nem de cren- problema é procurar o médico e seguir as Vale a pena pensar que, para a perma-
ças, porque em todos os homens vê irmãos providências que ele indicar – dos remédios nente irritação e mau humor, a medicina já 
seus “. ( in O Evangelho segundo o Espiri- à cirurgia. detectou uma doença – a distmia – com 
tismo, de Allan Kardec, Cap.XVII, item 3) direito a remédios, terapia psicológica e boa Caso ele tenha começado por causa de 

dose de oração.uma dívida que, no momento, não temos 
ais adiante, na mesma obra, no condição de saldar, não adianta a irritação, Se quisermos, verdadeiramente, livrar-
item 4, encontramos: “ Reconhe- procuremos para ela as soluções adequadas nos do mau humor teremos que cultivar, Mce-se o verdadeiro espírita pela e possíveis, inclusive a negociação com o diariamente, a  compreensão, a tolerância, 

sua transformação moral e pelos esforços credor. paciência, investigando sempre a causa da 
que emprega para domar suas inclinações irritação e tomando as providências neces-Se contávamos com a cooperação de 
más.” sárias para aniquilá-la o mais rápido possí-uma pessoa em determinado projeto que 

Essas orientações são importantes para vel..iríamos realizar e essa pessoa falhou, não 
que saibamos direcionar os nossos pensa- adianta azedar a mente, procuremos outra. Viver bem é uma arte que 
mentos e ações, no dia a dia, a fim de que precisa ser compreendida e Surgiram conflitos familiares? O mau 
criemos o bem estar em nós e no nosso praticada. humor e a carranca nunca resolveram o 
próximo. problema mais insignificante, pelo contrá-

Deveremos observar coisas que pare- rio o agrava.
cem sem importância, porém criam para Se companheiros fogem de uma empre-
nós constantes obstáculos a esse bem estar. sa que estamos envolvidos, seja no campo 

Uma dessas “bactérias” que desinte-

Aylton Paiva 
paiva.aylton@terra. 

com.br
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migo. Se cultivas um princípio parecem ao velório, no arrastar das horas de solidariedade, oferece-lhe, na intimida-
religioso, sabes que a morte não é o que precedem o sepultamento. de do coração, a caridade da prece singela e A
fim. O Espírito eterno, com os espontânea, sustentando-lhe o ânimo.O burburinho das conversas vazias e dos 

potenciais de inteligência e sentimento que comentários menos edificantes, bem como Lembra-te de que um dia também esta-
l h e  d e f i n e m  a  i n d i v i d u a l i d a d e ,  os desvarios da inconformação e o desequi- rás de pés juntos, deitado numa uma mor-
simplesmente deixa o cárcere de carne, líbrio da emoção, repercutem em sua cons- tuária e, ainda preso às impressões da vida 
qual borboleta livre do casulo, rumo à ciência, impondo-lhe penosas impressões. física, desejarás, ardentemente, que te 
amplidão. respeitem a memória e não conturbem teu Se é alguém muito querido ao teu cora-

Distribuímos esta mensagem nos velóri- desligamento, amparando-te com os valo-ção, considera que ele precisa de tua cora-
os de Bauru, com boa receptividade. Tendo res do silêncio e da oração, da serenidade e gem e de tua confiança em Deus. Se não 
em vista a heterogeneidade de crenças das da compreensão, a fim de que atravesses aceitas a separação, questionando os Desíg-
pessoas presentes, evitamos alusões mais com segurança os umbrais da Vida Eterna...nios Divinos, teu desespero o atinge, incle-
claras aos problemas de desligamento. mente, qual devastador vendaval de angús-

Richard SimonettiRaros, entretanto, estão preparados para tias ... 
a grandiosa jornada. Poucos exercitam asas Se é o amigo que admiras, por quem 
de virtude e desprendimento. nutres especial consideração, rende-lhe a 

Natural, portanto, que o "morto" experi- homenagem do silêncio, respeitando a 
mente dificuldades de adaptação à realida- solene transição que lhe define novos 
de espiritual, principalmente quando não rumos ...
conta com a cooperação daqueles que com- Se a tua presença inspira-se em deveres 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

EM FAVOR DELE 

VIVER COM BOM HUMOR



o orfanato em que trabalhava, Irmã de.
Clara era o ídolo de toda gente pelas Rolaram os anos, como 
virtudes que lhe adornavam o cará- sempre, e chegou o dia em N
ter. que a morte a conduziu 

Era meiga, devotada, diligente. para a vida espiritual.
Daquela boca educada não saíam más Na Terra, o corpo da 

palavras. inesquecível benfeitora foi 
rodeado de flores e bênçãos, homenagens e Se alguém comentava falhas alheias, 
cânticos e sua alma subiu, gloriosamente, vinha solícita, aconselhando:
para o Céu.- Tenhamos compaixão...

Um anjo recebe-a, carinhoso e alegre, à Inclinava a conversa em favor da bene-
entrada.volência e da paz.

Cumprimentou-a. Reportou-se aos bens Insuflava em quantos a ouviam o bom 
que ela espalhara, todavia, sob impressão ânimo e o amor ao dever.
de assombro, Irmã Clara ouviu-o informar:Além do mais, estimulava, acima de 

- Lastimo não posso demorar-se conosco tudo, em todos os circunstantes a boa-
senão três semanas.vontade de trabalhar e servir para o bem.

- Oh! por quê? – interrogou a valorosa - Irmã Clara – dizia uma educadora -, 
missionária.tenho necessidade do vestido para o sábado 

- Será compelida a voltar, tomando novo próximo.
corpo de carne no mundo – esclareceu o Ela, que era a costureira dedicada de 
mensageiro.todos, respondia, contente:

- Como assim?- Trabalharemos até mais tarde. A peça 
O anjo fitou-a, bondoso, e respondeu:ficará pronta.
- A Irmã foi extremamente virtuosa; - Irmã – intervinha uma das criadas -, e o 

entretanto, na posição espiritual em que se avental?
encontrava não poderia cometer tão grande - Amanhã será entregue – dizia Clara, 
descuido. Desperdiçou uma enormidade de sorrindo.
fios de linha, impensadamente. Os novelos Em todas as atividades, mostrava-se a 
que perdeu, davam para costurar alguns desvelada criatura qual anjo de bondade e 
milhares de vestidos para crianças desam-paciência.
paradas.Invariavelmente rodeada de novelos de 

- Oh! Oh! Deus me perdoe! – exclamou a linha, respirava entre as agulha e a máquina 
santa desencarnada – e como resgatarei a de costurar.
dívida?Nas horas da prece, demorava-se longa-

O anjo abraçou-a, carinhoso, e reconfor-mente contrita na oração.
tou-a dizendo:Com a passagem do tempo, tornava-se 

- Não tema. Todos nós a ajudaremos, mas cada vez mais respeitada. Seus pareceres 
a querida irmã recomeçará sua tarefa no eram procurados com interesse.
mundo, plantando um algodoal.Transformara-se em admirável autorida-

de da vida cristã.
Neio LúcioEm verdade, porém, fazia por merecer as 

considerações de que era cercada.
Amparava sem alarde. (Pisc. Chico Xavier)
Auxiliava sem preocupação de recom-

pensa.
Sabia ser bondosa, sem humilhar a nin-

guém com demonstrações de superiorida-

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 ALVORADA CRISTÃ O DESCUIDO IMPENSADO

POESIA

I
De vez em quando o meu ego,
Ainda me faz voltar à roça,
Lá naqueles  tempos de criança,
A casinha de barro e bambu,
Era uma verdadeira palhoça,
Amarradinha de cipó, e cobertura de 

sapé,
A igrejinha que começou ascender 

minha fé,
Volto lá naqueles chãos distantes,
Ainda ouço o som do berrante,
A convidar o gado leiteiro,
A chegar até o mangueiro,
Pra mim poder tomar,
O meu leite com café!

II

Logo cedo,
Ao tomar minha primeira refeição,
Olhava os meus pés, calçados de 

chinelo espanhol,
Olhava também às alturas, saldando 

os brilhos do sol,
Onde a poeira vez ou outra levantava,
Quando o vento, de vez em quando 

soprava,
E o meu trajeto  seguia,
Até chegar ao alto do espigão,
Ali o objetivo principal,
Eram a colheita dos grãos!

III

Ao passar em frente ao cafezal,
O perfume era geral,
Da florada branca, que parecia um 

lençol,
Escondido entre as verdes folhas,
Pois diante de tantas belezas,
Eu não tinha outra escolha,
A não ser, louvar a natureza!

IV

A tardinha no retorno ,
Ao aconchego daquele quase 

ranchinho,
Protegido pela grande moita de 

bambu,
Ali ia chegando bando de passarinhos,
Que também cumpriram seu dia,
E alarde dos seus cantos, parecia uma 

melodia,
Que naqueles instantes iam silenciar,
Para dar o reinício, no amanhecer do 

outro dia!

V

Não consigo esquecer esse apreço,
Que numa certa época a vida me deu,
Pois se tivesse dela um recomeço,
Pediria essa mesma passagem à Deus!

José Bastos

AINDA VOLTO
A ROÇA

DIA DAS CRIANÇAS
ais uma vez a moçada do C. E. Agradecemos a todos que colaboraram.
‘‘Fé, Amor e Justiça’’ tiveram Que Deus os iluminem!Mum Dia das Crianças memorá-

vel.
Os professores não mediram esforços e 

literalmente meteram a mão na massa. 
Confeccionado na hora um delicioso 
macarrão.

Além do já tradicional refrigerante e 
chocolate, elas também foram abrilhanta-
das com um presente surpresa.
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APRENDI...
m dia desses, enquanto aguardava Aprendi que perdoar exige muita parede não me fazem mais respeitável ou 
a vez na sala de espera, percebi, prática. mais sábio.
solta entre as revistas, uma folha Que há muita gente que gosta de mim, Aprendi que as palavras de amor U

de papel. mas não consegue expressar isso. perdem o sentido, quando usadas sem 
A curiosidade fez com que a tomasse Aprendi... que nos momentos mais critério.

para ler o que estava escrito. Era uma bela difíceis a ajuda veio justamente daquela E que amigos não são apenas para 
mensagem que alguém havia escrito. pessoa que eu achava que iria tentar piorar guardar no fundo do peito, mas para 

O título era interessante e curioso: as coisas. mostrar que são amigos.
Aprendi... Aprendi que posso ficar furioso, tenho Aprendi que certas pessoas vão embora 

Dizia mais ou menos o seguinte: o direito de me irritar, mas não tenho o da nossa vida de qualquer maneira, mesmo 
Aprendi que eu não posso exigir o amor direito de ser cruel. que desejemos retê-las para sempre.

de ninguém, posso apenas dar boas razões Que jamais posso dizer a uma criança Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma 
para que gostem de mim e ter paciência, que seus sonhos são impossíveis, pois linha entre ser gentil, não ferir as pessoas, 
para que a vida faça o resto. seria uma tragédia para o mundo se eu e saber lutar pelas coisas em que acredito.

Aprendi que não importa o quanto conseguisse convencê-la disso.
certas coisas sejam importantes para mim, Eu aprendi que meu melhor amigo vai *   *   *

A mensagem é significativa, e sua tem gente que não dá a mínima e eu jamais me machucar de vez em quando e que eu 
autoria é atribuída a William Shakespeare.conseguirei convencê-las. tenho que me acostumar com isso.

Nós poderíamos simplesmente lê-la e Aprendi que posso passar anos Que não é o bastante ser perdoado 
guardá-la na memória, mas preferimos construindo uma verdade e destruí-la em pelos outros, eu preciso me perdoar 
dividi-la com você.apenas alguns segundos. primeiro.

Porque uma coisa nós também Que posso usar meu charme por apenas Aprendi que, não importa o quanto meu 
aprendemos: o que é bom deve ser quinze minutos, depois disso, preciso coração esteja sofrendo, o mundo não vai 
divulgado.saber do que estou falando. parar por causa disso.

Eu aprendi... que posso fazer algo em Eu aprendi... que as circunstâncias de 
Redação do Momento Espírita, com um minuto e ter que responder por isso o minha infância são responsáveis pelo que 

b a s e  e m  m e n s a g e m  resto da vida. eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço 
atr ibu ída  a  Wi l l iam Que por mais que se corte um pão em quando adulto.
Shakespeare.fatias, esse pão continua tendo duas faces, Aprendi que numa briga eu preciso 

e o mesmo vale para tudo o que cortamos escolher de que lado estou, mesmo quando 
Colaboração: Luciana em nosso caminho. não quero me envolver.

Beatriz Arioli TrombiniAprendi... que vai demorar muito para Que, quando duas pessoas discutem, 
me transformar na pessoa que quero ser, e não significa que elas se odeiem; e quando 
devo ter paciência. duas pessoas não discutem não significa 

Mas, aprendi também, que posso ir que elas se amem.
além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que por mais que eu queira 

Aprendi que preciso escolher entre proteger os meus filhos, eles vão se 
controlar meus pensamentos ou ser machucar e eu também. Isso faz parte da 
controlado por eles. vida.

Que os heróis são pessoas que fazem o Aprendi que a minha existência pode 
que acham que devem fazer naquele mudar para sempre, em poucas horas, por 
momento, independentemente do medo causa de gente que eu nunca vi antes.
que sentem. Aprendi também que diplomas na 

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.

Para Anunciar ou Colaborar

http://radioportaldaluz.com/

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

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

E-mail: sampaiocamargo@ig.com.br
(14) 3522.6189

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SPRua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

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

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

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA



https://infopanespirita.wordpress.com/

INFOPANESPÍRITA
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 12/11 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 19/11 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 26/11 - Som & Imagem 

DIA 03/12 - Edgar Feres Filho

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

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

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

CONHEÇA O SITE DA USE - http://useintermunicipalins.blogspot.com.br/
Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Acompanhem a USE/Lins no Facebook: 
https://www.facebook.com/useintermucipal.lins

onsideramos que as verdadeiras 
oportunidades são dadas a todos os 
encarnados, mas, infelizmente o C
despertar de cada um é muito lento 

devido às conveniências e facilidades da vida 
terrena. Façamos do dia a dia a exemplificação 
do seu aprendizado, ignorando sempre se cada 
um faz ou deixa de fazer a sua parte, como 
individualidades que somos, e sabedores das 
alterações vibratórias do Planeta, compete a 
cada um procurar fazer a sua parte, procurando 
acertar na maioria das vezes.

O tempo é de mudanças radicais, todos 
aqueles que não compartilham o mesmo 
pensamento seguirão o seu curso, carregando 
consigo as consequências que sofrerão para o 
seu aprendizado  evolutivo.

A página deverá ser virada e uma  nova 
escrita com conteúdos edificantes deverão 
marcar os seus dias. Não se esqueçam de que a 
maior virtude é estender as mãos a todos 
aqueles que um dia lhes viraram as costas,  
demonstrando que a humildade e propósitos 
edificantes marcam suas vidas, dando-lhes 
novo rumo e razão de viver, sem mágoas e 
ressentimentos. O tempo é o melhor remédio 
para as dores da falsidade e aos males 
ocasionados pelo esquecimento do que lhes 
foram feitos um dia. O espelho da virtude de 
reconhecer pelo realizado em benefício das 
pessoas, será muito pequeno, mas o que 
realmente importa será a realização com muito 
amor e dedicação, e os bônus-hora ser-lhe-á 
creditado independentemente da mudança das 
pessoas. O empenho individual nas mudanças 
marcará com toda a certeza os novos caminhos 
que trilharão, fazendo dos seus exemplos a 
razão de viver sem falsidades e máscaras que 
agradem a muitos, mas encaminhem a poucos. 
Lute, persevere, não desista nunca e as 
conquistas edificarão sua alma dando-lhe a 
cada decepção, uma nova razão de viver.

Hector    

Mensagem recebida 
p e l o  m é d i u m  M a rc o  
Aurélio Corbari (marco.-
corbari 271@gmail.com)

ÚLTIMA CHAMADA

"Vós sois o sal da terra... vós sois a luz do Dá sabor ao tempo que vivemos.
mundo..." (Mateus 5:13-16) No teu passo de fé...

No teu ato de bondade...
Olha para ti mesmo... Nasce nova manhã, novas historias e 
... tu sempre foste uma fonte de amor. mais beleza.
Tão bom. Continua a obra de 
Tão feliz. Deus a fim que a felicida-
Não poderia ser diferente. de se concretize na Terra!
És herdeiro do Dia e da Luz.
Sente no coração e não duvida. Diogo Caceres
Preserva a Vida.
Alegra os dias.

NO TEU PASSO DE FÉ

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

Rua Dr. Carlos de Campos, 621 - Getulina/SP
Fone (14) 99864 6409

CICLO DE PALESTRAS
ia 19/10 o C.E ‘‘Amor e Caridade’’ 
recebeu a prof.ª Leudimila DRodrigues para falar do cap. XV 

do ESE - Fora da Caridade não há Salvação.
Já no dia 22/10 o amigo da cidade de 

Lins, Luiz Claudio Akira Suehara tratou do 
mesmo tema no C. E ‘‘Fé, Amor e Justiça’’

Agradecemos aos bondosos palestran-
tes que nos engradeceram com os seus 
conhecimentos e a todos que estiveram 
presentes nos eventos.
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