
odemos afirmar com todas as letras primordial espírito que nasceu na Terra.
que o ano voou. Foram 12 meses, 12 Muitos vão festejar com os familiares, 
edições, trazendo mensagens de outros preferem o alento de uma oração, P
otimismo e luz para amainar nossos alguns duvidosos dos dias vindouros 

corações. permanecerão incrédulos aos feitos do 
Comemoramos o décimo ano desse Mestre.

querido mensário, recebemos em nossa Mas você querido amigo, que segue e 
Casa de Oração amigos fraternos, visita- pratica o que vem aprendendo sob a batuta 
mos Centros que fazem das lições de dos espíritos salutares já sabe como agir.
Kardec e os ensinamentos do Mestre Jesus Estender a mão àquele que nada ou muito 
o seu guia. pouco possui, ajudar o irmão necessitado, 

Tivemos o prazer de apertar as mãos de fazer com que mais pessoas possam ter um 
confrades que não medem esforços em  bom Natal.
viver a doutrina dos Espíritos. Ajudem as crianças dos 

Passamos por momentos conturbados Centros que frequentam.
nos dias que antecederam e por que não 

Feliz Natal e próspero sucederam as eleições ocorridas em 
Ano Novo!outubro.

Chegamos a mais um dezembro, mês que             Inibmort
se comemora o nascimento do mais 
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FELIZ NATAL!

Muito obrigado Senhor! Que depois desta dor, no teu reino de Diante do meu corpo perfeito
amor, voltarão a sentir!Muito obrigado pelo que me deste. Eu te quero rogar

Muito obrigado pelo que me dás. Porque eu vejo na TerraObrigado pela minha voz
Aleijados, amputados, decepados, Mas também pela sua vozObrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela 

paralisados, que se não podem movimentar.paz. Pela voz que canta
Muito obrigado pela beleza que os meus Que ama, que ensina, que alfabetiza, Eu oro por eles

olhos vêem no altar da natureza. Que trauteia uma canção Porque eu sei, que depois desta expiação
Olhos que fitam o céu, a terra e o mar E que o Teu nome profere com sentida Na outra reencarnação
Que acompanham a ave ligeira que corre emoção! Eles também bailarão!

fagueira pelo céu de anil
Diante da minha melodia Obrigado por fim, pelo meu Lar.E se detém na terra verde, salpicada de 
Eu quero rogar pelos que sofrem de É tão maravilhoso ter um lar!flores em tonalidades mil.

afazia. Não é importante se este Lar é uma 
Muito obrigado Senhor! Eles não cantam de noite, eles não falam mansão, se é uma favela, uma tapera, um 
Porque eu posso ver meu amor. de dia. ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma 
Mas diante da minha visão Oro por eles casa do caminho ou seja lá o que for.
Eu detecto cegos guiando na escuridão Porque eu sei, que depois desta prova, na Que dentro dele, exista a figura

vida novaque tropeçam na multidão do amor de mãe, ou de pai
Eles cantarão!que choram na solidão. De mulher ou de marido
Obrigado Senhor!Por eles eu oro e a ti imploro comiseração De filho ou de irmão
Pelas minhas mãosporque eu seique depois desta lida, na A presença de um amigo

outra vida, eles também enxergarão! Mas também pelas mãos que aram A companhia de um cão
Que semeiam, que agasalham. Alguém que nos dê a mão!Muito obrigado Senhor!
Mãos de ternura que libertam da Pelos ouvidos meus que me foram dados Mas se eu a ninguém tiver para me amaramargurapor Deus. Nem um tecto para me agasalhar,Mãos que apertam mãosOuvidos que ouvem o tamborilar da nem uma cama para me deitarDe caridade, de solidariedadechuva no telheiro Nem aí reclamarei.Mãos dos adeusesA melodia do vento nos ramos do olmeiro Pelo contrário, eu te direiQue ficam feridasAs lágrimas que vertem os olhos do 
Que enxugam lágrimas e dores sofridas! Obrigado Senhor!mundo inteiro!

Porque eu nasci!Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de Ouvidos que ouvem a música do povo que Obrigado porque creio em ticirurgias, de psicografias!desce do morro na praça a cantar.
Pelo teu amor, obrigado senhor!Pelas mãos que atendem a velhiceA melodia dos imortais, que se houve uma 

A dorvez e ninguém a esquece nunca mais! Amélia Rodrigues 
O desamor!A voz melodiosa, canora, melancólica do (Da Obra:  Sol  de  

boiadeiro. Pelas mãos que no seio embalam o corpo Esperança, pisc. Divaldo 
de um filho alheio sem receio!E a dor que geme e que chora no coração Pereira Franco)

do mundo inteiro! E pelos pés que me levam a andar, sem 
reclamar!

Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, 
eu te quero pedir Obrigado Senhor!

Porque eu sei Porque me posso movimentar.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste
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strela que integra o cosmos, 
refletindo sua luz, em companhia 
da lua que com toda sua magia E
embeleza o universo sem fim, 

dando aos apaixonados e enamorados a 
oportunidade de sonharem por uma vida 
mais feliz e proveitosa, onde tudo de 
negativo se transforma em beleza rara, 
dando forças e ânimo para as lutas sem fim 
contra os estigmas que ainda corroem o ser 
humano, que se resumem em inveja, 
ganância, soberbia e poder. 

Somente quanto às novas gerações 
detectarem que a nobreza dos atos, a 
virtude dos pensamentos e sonhos, se 
traduzem em atitudes simples, sem a 
mania indigesta de querer demonstrar 
superioridade em tudo o que se venha a 
fazer. 

Receber elogios, aplausos é bem 
prazeiroso é verdade, mas quando se 
realiza qualquer feito em busca do 
reconhecimento, a façanha perde todo 
brilho e valor. A esperança é uma busca 
contínua para atingir o tão sonhado 
objetivo que por muitas vezes, levamos 
anos a fio sem atingi-lo, mas a persistência 
é um aprendizado de que nada se realiza 
quando somente temos na mente a ideia do 
que queremos. 

O esforço, dedicação são fatores 
preponderantes para sua concretização. 
Assim como a cada dia o sol nasce e se põe 
ao final do dia, devemos nos espelhar na 
eterna busca da perfeição, na simplicidade 
da natureza que mantém a harmonia e 
equilíbrio sem alterar o ecossistema, e na 
humildade de aceitar situações adversas 
como constante aprendizado, tirando das 
dores e sofrimento a lição maior para a 
mudança de nossas vidas. 

A renovação interior somente se faz 
quando conseguirmos superar todas as 
tendências e ímpetos do espirito imperfei-
to que somos dando oportunidade de 
deixar brotar do coração novos conceitos 
que aliados à nossas atitudes farão a nossa 
jornada mais simples, saudável e a 
ascensão dos degraus evolutivos serão 
contínuos e leves, sem o peso das culpas e 
remorso do passado. 

Volto a frisar que é somente através dos 
pequenos detalhes é que o artesão ou o 
pintor conseguem realizar uma grande 
façanha, a perfeição nos movimentos do 
formão ou do pincel é que darão a vida e 
brilho na obra. As oportunidades se 
escasseiam a cada dia e o despertar para 
muitos será muito tarde, para a nova era. 
Paz, e luz a todos

Franz Tchecoviski

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari (marco.corbari 
271@gmail.com)

m i n e n t e  p r o f e s s o r  n e g r o ,  lhe a preparação de meio 
interessado em fundar uma escola metro de lenha para o 
num bairro singelo, onde centenas fogão. E
de crianças desamparadas cresciam Empunhando o macha-

sem o benefício das letras, foi recebido pelo do, o educador, com esfor-
prefeito da cidade que lhe disse ço, rachou algumas toras. 
imperativamente, depois de ouvir-lhe o Findo o serviço, foi cha-
plano: mado para retificar a chaminé. Consertou-a 

- A lei e a bondade nem sempre podem com sacrifício da própria roupa. Sujo de pó 
estar juntas. Organize uma casa e autoriza- escuro, da cabeça aos pés, recebeu ordem 
remos a providência. de buscar um peru assado, a distância de 

dois quilômetros. Pôs-se a caminho, trazen-- Mas, doutor, não dispomos de recur-
do o grande prato em pouco tempo. Logo sos... - considerou o benfeitor dos meninos 
após, atirou-se à limpeza de extenso recinto desprotegidos. 
em que se efetuaria lauto almoço. - Que fazer? 

Nas primeiras horas da tarde, sete pessoas - De qualquer modo, cabe-nos amparar os 
davam entrada no fidalgo domicílio. Entre pequenos analfabetos. 
elas, relacionava-se o prefeito que anotou a O prefeito reparou-lhe demoradamente a 
presença do visitante da véspera, apresenta-figura humilde, fez um riso escaninho e 
do ao seu gabinete por autoridades respeitá-acrescentou: 
veis. Reservadamente, indagou da irmã, - O senhor não pode intervir na adminis-
que era a dona da casa, quanto ao novo tração. 
conhecimento, conversando ambos em 

O professor, muito triste, retirou-se e surdina. 
passou a tarde e a noite daquele sábado, 

Ao fim do dia, a matrona distinta e autori-pensando, pensando... 
tária, com visível desapontamento, veio ao 

Domingo, muito cedo, saiu a passear, sob servo improvisado e pediu o preço dos 
as grandes árvores, na direção de antigo trabalhos. 
mercado. 

- Não pense nisto - respondeu com since-
Lá comentando, na oração silenciosa: ridade -,tive muito prazer em ser-lhe útil. 
- Meu Deus, como agir? Não recebere- No dia imediato, contudo, a dama da 

mos um pouso para as criancinhas, Senhor? véspera procurou-o, na casa modesta em 
Absorvido na meditação, atingiu o mer- que se hospedava e, depois de rogar-lhe 

cado e entrou. desculpas, anunciou-lhe a concessão de 
O movimento era enorme. amplo edifício, destinado à escola que 
Muitas compras. Muita gente. pretendia estabelecer. As crianças usariam 
Certa senhora, de apresentação distinta, o patrimônio à vontade e o prefeito autori-

aproximou-se dele e tomando-o por servi- zaria a providência com satisfação. 
dor vulgar, de mãos desocupadas e cabeça Deixando transparecer nos olhos úmidos 
vazia, exclamou: a alegria e o reconhecimento que lhe reina-

- Meu velho, venha cá. vam nalma, o professor agradeceu e beijou-
lhe as mãos, respeitoso. O professor acompanhou-a, sem vacilar. 

A bondade dele vencera os impedimentos À frente dum saco enorme, em que se 
legais. amontoavam mais de trinta quilos de ver-

dura, a matrona recomendou: O exemplo é mais vigoroso que a argu-
mentação. - Traga-me esta encomenda. 

A gentileza está revestida, em toda parte, Colocou ele o fardo às costas e seguiu-a. 
de glorioso poder. Caminharam seguramente uns quinhen-

tos metros e penetraram elegante vivenda, Neio Lúcio
onde a senhora voltou a solicitar: 

- Tenho visitas hoje. Poderá ajudar-me no (Pisc. Chico Xavier)
serviço geral? 

- Perfeitamente - respondeu o interpelado 
-, dê suas ordens. 

Ela indicou pequeno pátio e determinou-

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 ALVORADA CRISTÃ O PODER DA GENTILEZA 

PROJETO DE UM SONHADOR

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

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

"A carne para nada aproveita, o Espirito O essencial é invisível.
é que vivifica." (João 6:63) No entanto, qual o Divino 

Médico, cura e renova, em 
Raios, energia, vibrações... luz e poderosa paz!
A Vida é composta de forças.

Diogo CaceresMuitas delas os sentidos não captam.
Nem tudo os olhos veem.
Ainda assim esses poderes se movem.
Influem e modificam o que tocam.
Todo ser é um dínamo de forças.
Um magneto, irradiando.
Atraindo ou repelindo...
Envolvendo e estimulando...
O que sentes e pensas provoca ondas que 

espalham-se pela atmosfera.

O ESSENCIAL É INVISÍVEL

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA
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AULAS DE GENTILEZA
alar baixo é uma das lições nada adianta as pessoas terem um excelente Pode parecer difícil agir com amabili-
ensinadas nas aulas de gentileza, currículo e não conseguirem tratar o outro dade no mundo competitivo e individualis-
que os alunos da quinta série de uma com civilidade. ta em que vivemos, mas não devemos abrir F

escola da Alemanha são obrigados a Educação é tarefa primordial dos pais. mão de nossas convicções.
assistir. Temos a obrigação de ensinar aos filhos as É lamentável que as expressões Com 

A escola fica na cidade de Bremem e a regras básicas de convivência social. licença, Por favor e Obrigado estejam 
disciplina “trato, modos e conduta” foi Se a criança não aprende desde cedo, sendo usadas com menor frequência.
implantada depois que a direção tentou que dentro de casa, a tratar com bons modos os Muitas vezes vivenciamos situações 
os alunos aprendessem a conviver com próprios pais e irmãos, não virá a se em que as pessoas agem com esperteza e 
mais respeito - entre eles mesmos e com os comportar como um indivíduo civilizado. driblam regras de educação com o objetivo 
professores. Cuidemos para não deixar lacunas na de obter alguma vantagem ou conseguir 

Na sala de aula, eles são apresentados formação de nossos filhos. algo mais rápido.
às regras básicas de comportamento, e Devemos nos preocupar em demons- Caso venhamos a sofrer indelicadezas, 
treinam o uso de expressões como “Com trar, através do exemplo, respeito por todos não nos deixemos envolver por essas 
licença” e “Obrigado”. aqueles com os quais nos relacionamos, a atitudes e sigamos em frente dando bom 

Quando a matéria foi implantada no começar dentro do próprio lar. exemplo, mesmo que seja através do nosso 
currículo escolar, gerou controvérsias e Coloquemo-nos no lugar dos outros, silêncio.
virou assunto na imprensa. inclusive de nossos servidores e não nos Formalidades em excesso muitas vezes 

A necessidade surgiu diante da esqueçamos de que todos gostamos de são dispensáveis, mas respeito mútuo, 
constatação de uma realidade que as receber gentilezas. consideração e boas maneiras são essencia-
empresas vinham enfrentando há muito É comum justificarmos que as preocu- is aos relacionamentos.
tempo. Verificaram que os jovens recém- pações em excesso, a ansiedade dos tempos Pensemos nisso.
saídos das escolas desconheciam as regras modernos e a falta de tempo são responsá-
elementares de convívio social. veis por comportamentos grosseiros. Redação do Momento Espírita, com 

O então presidente da Confederação Convenhamos que a delicadeza e a base no cap.Gentileza, do livro A arte de 
dos Empresários da Alemanha disse, numa educação não têm a ver com essas circuns- ser leve, de Leila Ferreira, 
entrevista, que os jovens chegavam com tâncias. Comportamentos injustificáveis ed. Globo
excelente capacitação técnica, mas não nos mostram que está faltando controle 
conseguiam interagir de forma civilizada. sobre as próprias ações e, acima de tudo, Colaboração: Luciana 

*   *   * respeito para com o próximo. Beatriz Arioli Trombini
Essa situação nos leva à reflexão sobre a Não podemos achar natural agir com 

formação das crianças e jovens de hoje. De falta de cortesia.

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



enfermos a fim de despertar os espíritos com Jesus.s t e s  d i a s  s ã o  d e  a l e g r i a  e  
imortais para  que caminhem em direção à FELIZ NATAL E NOVO contentamento.E
felicidade plena. ANO COM SAÚDE E O sol brilha radioso.

Acolhe os sofredores, as crianças, os P R O F Í C U A S  Os dias são claros e exuberantes.
idosos, as mulheres, mas verbera duramente REALIZAÇÕES!Nesta época, os romanos já faziam o seu 
os fariseus, que eram zelosos do culto religi-culto ao deus sol.
oso externo, no entanto no “seu” dizer: túmu-

Natal. los caiados por fora e podres por dentro.
Na mídia, nas vitrines das lojas as ima- Acompanhado pela multidão dos aflitos, 

gens referentes. sobe o monte e profere para eles as bem-
O Papai Noel, na recordação do bispo aventuranças que compensarão os pobres, os 

Nicolau a distribuir brinquedos para as cri- que choram, os injustiçados, os perseguidos.
anças e alimentos para as famílias carentes. Do alto do seu amor não deixa de alertar 

O pinheirinho na celebração do dom da os poderosos injustos e os ricos desonestos 
vida. para eles proferindo os “ai de vós”!

O presépio na doce recordação de Fran- Afirma a regra áurea para a convivência 
cisco de Assis do nascimento de Jesus. humana: Amar a Deus acima de todas as 

Dias de compras de presentes para as coisas e ao próximo com a si mesmo.
trocas familiares e de amizades. Desafiado farisaicamente a dizer quem é o 

Campanhas solidárias para amenizar o próximo, canta o maior hino de fraternidade 
sofrimento e a tristeza dos marginalizados na e solidariedade narrando a parábola do sama-
passagem do Natal dos despossuídos  . ritano.

Construção de um tempo de paz e espe- Ao contrário do levita e do sacerdote, 
ranças. autoridades religiosas, que não reconhece-

Mensagens fraternas são trocadas pelos ram o próximo, exalta o discriminado sama-
meios de comunicação, desde o tradicional ritano  como o identificador, de forma admi-
cartão de boas festas aos meios tecnológicos rável e exemplar, do próximo.
da televisão, do celular, do tablet. Em momentos oportunos conta histórias 

Voltemos ao nascimento de Jesus, medite- sobre o amor e a justiça, usando o grão de 
mos e reflexionemos sobre a sua mensagem mostarda, o solo, a porta estreita e a porta 
imperecível. larga, o filho pródigo, a ovelha desgarrada 

Com todo o seu poder espiritual, ao nascer para iluminar a mente e o sentimento, de 
é acolhido na humilde e tosca manjedoura. cultos e incultos, da plebe e da elite.

Ainda criança, junto com os pais, visita o Traído pela ganância e desejo de poder de 
Templo de Jerusalém e conversa amigável, um discípulo, não o afasta, nem o abandona 
de igual para igual, com doutores da lei e após o pérfido ato.
sacerdotes, sem deixar-se enredar pelas  Tranqüilamente enfrenta o poder lacaio de 
malhas do culto dominador. Herodes e a presunção do  ilusório poderio 

Ao iniciar seu contato libertador do corpo romana encarnado na tíbia figura de Poncio 
e da alma com o povo escolhe a festa familiar Pilatos.
das bodas de Caná para sinalizar a sua pre- Alteia-se na cruz do martírio, consolidan-
sença junto ao povo. do sua mensagem de amor e paz,  acompa-

Convida pescadores, homens e mulheres nhado por dois ladrões apontando-lhes a 
pobre e simples para serem porta vozes da grandiosidade da vida espiritual.
sua Boa Nova; e, também, o coletor de Sim, do berço à cruz a imorredoura men-
impostos Mateus. sagem de Jesus.

Estende as mãos para curar os corpos Glória a Deus no Universo e paz na Terra 

Aylton Paiva 
paiva.aylton@terra. 
com.br

https://infopanespirita.wordpress.com/

INFOPANESPÍRITA
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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

POESIA
TV TEM

I
Você tem!
Tem tudo que o mundo precisa vê.
Até os cegos, surdos e mudos,
Em suas difíceis condições,
E nas suas limitações, querem saber!

II
Pois assim dizendo,
Nossos povos vão entendendo,
Como foi bom nascer você!
Na garimpagem das melhores coisas,
Que podem gerar, os seres humanos,
Você foi um dos melhores planos,
Que personagens belas do mundo!
Vieram à terra, para a tona te  trazer!

III
Valeu a pena o intento deles,
Melhor do isso,  só dois disso,
Que ainda não conseguiu nascer,
No leito das vitórias,
Para nós, você é uma glória.
Que tantos no mundo todo!
Não tem essa história, 
Para contar aos filhos!
Ao vê-los crescer!

Abraços
José Bastos

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 10/12 - Grace Queli Santos Oliveira
DIA 17/12 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste 
DIA 24/12 - Plantão
DIA 31/12 - Som & Imagem 
DIA 07/01 - Reinaldo Trombini Junior

A MENSAGEM DO NATAL
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