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o dia 13 de julho, nossa Casa de Já o trabalho mediúnico é coordenado 
Oração estará completando 80 anos pela dona Fátima.
de muita bondade. A professora Carmen, junto com o Edgar N

coordenam as aulas da evangelização e a Durante todos esses anos não podemos 
dona Fátima a mocidade.deixar de exaltar seus fundadores (confor-

Contamos também com o auxilio do me placa abaixo), que combatendo o 
nosso tesoureiro Omar, que está sempre preconceito existente na época com muita 
solícito quando é necessário.garra, conseguiram fazer com que o Centro 

adquirisse raízes e hoje estamos colhendo O professor Amadeu Cantão se disponi-
os seus frutos. biliza a trazer conhecimento artístico aos 

pequenos da evangelização.Funcionando de segunda-feira com os 
trabalhos de preleção, passe e água fluída e E não esquecendo do Emanuel que não 
nos sábados com a comunicação mediúni- mede esforços em nos auxiliar.
ca, mocidade espírita e a evangelização Se voltarmos um pouco no tempo como 
infantil, vamos mantendo a chama acesa. não exaltar os trabalhos do Sr. José 

As preleções estão a cargo da professora Barbosa, sua esposa D. Maria, sua filha A Semana Espírita que durou umas 10 
Leudimila, Edgar Feres, Grace Queli e eu, Rosimeire e genro Gilberto Malafaia. edições, os eventos para comemoração do 
também é exibido um vídeo na última As ‘‘meninas’’ do grupo de oração que 70º aniversário, aonde imprimimos um 
Segunda do mês. funcionava às terças-feiras, não vou citar banco com o logo na praça de nossa cidade 

nomes para não cometer um equívoco. e não poderia deixar de citar esse mensário 
Como esquecer o auxílio do Sr. Acácio e que o amigo tem em mão ou está lendo 

sua esposa D. Eurídes, as orações da D. digitalmente.
Geni Feres e D. Norma. Sobre as comemorações do 80º ano, 

Deixo aqui também um apelo a D. ainda estamos elaborando o que fazer. 
Mercedina, que está fazendo muita falta Porém quase certeza que não teremos 
durantes as nossas sessões. tempo para realizar algo na data, conquanto 

Uma homenagem especial ao eterno não passará em branco e futuramente 
presidente da Casa, o professor Waldomiro estarei anunciando aqui o que for decidido.
que me passou a incumbência de continuar A boa notícia é que já há algum tempo 
a administrá-la. estamos dando um ‘‘trato’’ no Centro, 

Contudo afirmo que não sou presidente realizando reformas necessárias para que 
de nada, estou presidente hoje, porém todos possamos oferecer conforto e bem estar aos 
os companheiros dividem comigo as nossos frequentadores.
obrigações de gerir a Casa. Que esses 80 anos continuem a se 

Sei que muita gente vai sentir falta do seu multiplicar. Muitos ‘‘vivas’’ ao CEFAJ!
nome aqui, porém peço que perdoe minha 
memória Beijos no coração!

Nesses mais ou menos 25 anos que 
frequento o Centro, tivemos o prazer de 

            Inibmortauxiliar a realizar alguns eventos que 
ficaram marcados na memória dos seus 
frequentadores.

80 ANOS

riado pela inteligência Suprema, o acaba sendo instrumento nas mãos da prece, sintonizando com Deus, fonte da 
espírito percorre longa jornada para perversidade, do fanatismo e da vaidade. vida e do bem. 
aprimorar as potencialidades de que Mas o seu maior aprimoramento Vigiar os pensamentos, aceitando C
se faz portador desde o princípio. permite ao ser humano compreender o bem apenas os positivos. 

São inúmeras as reencarnações da alma em e o mal, sobrepor-se ao instinto, então Refletir antes de falar e de agir, para não 
corpos materiais até que se converta em impulsionando a eclosão e a solidificação aborrecer o próximo e nem causar mal a si 
espírito puro, também chamado anjo. Não da moral, exteriorizada em atitudes próprio. 
existem privilégios, todos temos a mesma benevolentes e caridosas, enfim, na prática E ensinar, transmitindo luz aos que 
origem e as mesmas oportunidades de incessante do bem. permanecem na ignorância. 
evolução. Sábio é quem já consegue conjugar Sabedoria não é tesouro que se encontra. 

É a inteligência o atributo que caminha à inteligência e moral em si mesmo, É obra que construímos com suor e 
frente, abrindo espaço para a aquisição da aplicando-as com harmonia. A par dos lágrimas, mas que nos sustentará na alegria 
moral. As diversas experiências vividas conhecimentos amealhados e da intuição e na paz para todo o sempre.
aqui na Terra solicita do espírito esforço sensível, destacam-se nele a reflexão, a 
mental direcionado para a satisfação das sensatez, a moderação e a temperança. 
necessidades elementares, para vencer as A sabedoria, que em verdade é a 
adversidades do meio e para relacionar-se somatória de muitas outras virtudes, é fruto 

(Obra: Para uma vida com o semelhante. de longo aprendizado e sofrimento, 
saudável)Quando ainda incipiente, a inteligência requerendo perseverança e disciplina. 

é dominada pelo instinto de preservação, no Estudar sempre, metodicamente, 
qual se encontra a raiz do egoísmo. E se ampliando cada vez mais o conhecimento 
desenvolvidos apenas alguns aspectos da das ciências. 
inteligência, como por exemplo o Cultivar o hábito da meditação e da 
conhecimento parcial de uma ciência, ela 

Donizete Pinheiro
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onstantemente somos alertados de 
diversas formas e maneiras, mas a 
nossa conexão ainda muito falha C
não entrevê com exatidão o novo 

despertar. Sabedores da transição do 
Planeta, devemos ficar atentos para as 
sutis mudanças de energia, temperatura, 
confusões mentais, perdas de sono e sobre 
tudo de atitudes comportamentais 
diferentes das atuais.

O despertar é muito complexo porque o 
conhecimento está muito acelerado e a 
absorção do encarnado é ainda muito 
lento, trazendo insegurança, medos e 
descontroles. Devido a isto é importante 
salientar a ligação com uma casa religiosa 
onde obter-se-á esclarecimentos e 
direcionamentos. Conhecer-se interior-
mente é primordial para a aceitação das 
próprias limitações, que ainda o orgulho, 
vaidade e prepotência impõem para que 
vejam nos outros os seus defeitos que 
relutam em aceita-los.

Somente quando despojarem-se das 
máscaras colocadas , e despidos literal-
mente, conseguirão enfrentarem-se 
identificando as falhas a serem corrigidas, 
estão iniciando a adequação para o novo 
milênio.

Verdadeiramente o tempo se esvai a 
cada dia e as oportunidades de transfor-
mação também, e amanhã estando na 
verdadeira pátria, irão com certeza, 
lamentarem e muito a perda de tempo e o 
marcar passos ainda muito presente em 
cada um somente pela busca do material, 
deixando para segundo plano o espiritual.

Com o livre-arbítrio as escolhas são 
individuais, envolvendo a total responsa-
bilidade pelo caminho escolhido, e o 
reflexo das consequências serão o seu 
resgate futuro. A plena consciência não 
obriga a ninguém à perfeição, mas 
direciona a todos a mudarem a forma, a 
maneira  e atitudes por atos e pensamen-
tos.

Quando desejamos mudanças estamos 
direcionando ao Universo nossos 
pedidos, entretanto para que elas aconte-
çam sempre dependerá de cada um dar o 
primeiro passo. Reflitam, peçam a seus 
Anjos Guardiões que lhes orientem 
dando-lhes a segurança que necessitam e 
viverão mais felizes.

Antenor

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)

erto carneiro muito inteligente, mas -Pai, modifica-me... as 
indisciplinado, reparou os benefíci- moscas deixaram-me em 
os que a lã espalhava em toda parte, sangue!C
e, desde então, julgou-se melhor que O Senhor indagou, de 

os outros seres da Criação, passando a novo, com inexaurível 
revoltar-se contra a tosquia. paciência:

- Se era tão precioso - pensava -, porque -Que queres que eu 
aceitar a humilhação daquela tesoura enor- faça?
me? Experimentava intenso frio, de tempos Dessa vez, o carneiro pensou mais tempo 
a tempos, e, despreocupado das ricas rações e considerou:
que recebia no redil, detinha-se apenas no -Suponho que seria mais feliz se tivesse 
exame dos prejuízos que supunha sofrer. minha lã semelhante às folhas de alface.

Muito amargurado, dirigiu-se ao Criador, O Todo-Bondoso atendeu-lhe mais uma 
exclamando: vez a vontade e o carneiro voltou à planície, 

-Meu Pai, não estou satisfeito com a na caprichosa alegria de parecer diferente. 
minha pelagem. A tosquia é um tormento... No entanto, quando alguns cavalos lhe 
Modifica-me, Senhor!... puseram os olhos, não conseguiu melhor 

O Todo-Poderoso indagou, com bonda- sorte, Os eqüinos prenderam-no com os 
de: dentes e, depois de lhe comerem a lã, abo-

-Que desejas que eu faça? canharam-lhe o corpo.
Vaidosamente, o carneiro respondeu: O carneiro correu na direção do Juiz 

Supremo, gotejando sangue das chagas -Quero que a minha lã seja toda de ouro.
profundas, e, em lágrimas, gemeu, humil-A rogativa foi satisfeita. Contudo, assim 
de:que o orgulhoso ovino se mostrou cheio de 

-Meu Pai, não suporto mais!...pêlos preciosos, várias pessoas ambiciosas 
atacaram-no sem piedade. Arrancaram-lhe, Como soluçasse longamente, o Todo-
violentamente, todos os fios, deixando-o Compassivo, vendo que ele se arrependera 
em chagas. com sinceridade, observou:

O infeliz, a lastimar-se, correu para o -Reanima-te, meu filho! que pedes ago-
Altíssimo e implorou: ra?

-Meu Pai, muda-me novamente! não O infeliz replicou, em pranto:
posso exibir lã dourada.., encontraria sem- -Pai, quero voltar a ser um carneiro 
pre salteadores sem compaixão. comum, como sempre fui. Não pretendo a 

O Sábio dos Sábios perguntou: superioridade sobre meus irmãos. Hoje sei 
que os meus tosquiadores de outro tempo -Que queres que eu faça?
são meus verdadeiros amigos. Nunca me O animal, tocado pela mania de grande-
deixaram em feridas e sempre me deram de za, suplicou:
comer e beber, carinhosamente...-Quero que a minha lã seja lavrada em 

Quero ser simples e útil, qual me fizeste, porcelana primorosa.
Senhor!...Assim foi feito. Entretanto, logo que 

O Pai sorriu, bondoso, abençoou-o com tornou ao vale, apareceu no céu enorme 
ternura e falou:ventania, que lhe quebrou todos os fios, 

-Volta e segue teu caminho em paz. Com-dilacerando-lhe a carne.
preendeste, enfim, que meus desígnios são R e g r e s s o u ,  a f l i t o ,  a o  To d o -
justos. Cada criatura está colocada, por Misericordioso e queixou-se:
minha Lei, no lugar que lhe compete e, se -Pai, renova-me!... A porcelana não resis-
pretendes receber, aprende a dar.te ao vento... estou exausto...

Então o carneiro, envergonhado, mas Disse-lhe o Senhor:
satisfeito, voltou para o vale, misturou-se -Que desejas que eu faça?
com os outros e daí por diante foi muito 

-A fim de não provocar os ladrões e nem feliz. 
ferir-me com porcelana quebrada, quero 
que a minha lã seja feita de mel. Neio Lúcio

O Criador satisfez o pedido. Todavia, 
(Pisc. Chico Xavier)logo que o pobre se achou no redil, bandos 

de moscas asquerosas cobriram-no em 
cheio e, por mais corresse campo afora, não 
evitou que elas lhe sugassem os fios adoci-
cados.

O mísero voltou ao Altíssimo e implorou:

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 ALVORADA CRISTÃ O CARNEIRO REVOLTADO 

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

VERDADES ATUAIS
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QUANDO SE FAZ O BEM...
ivemos tempos nos quais a Somos condutores de energias, que são colheita é obrigatória, poderemos esperar, 
indiferença e a intolerância para impulsionadas pelos nossos sentimentos nos caminhos da vida, a colheita compatí-
com as pessoas, muitas vezes, positivos ou negativos. vel com a semente lançada.V
criam situações de sérias discórdi- Cabe a cada qual escolher como aplicar Saibamos escolher as sementes que nos 

as. esse potencial. trarão colheita de paz, de alegrias e de 
Observamos que o respeito devido ao A lei de causa e efeito explica que de realização espiritual.

próximo parece estar ficando um tanto tudo o que plantarmos, colheremos. Semeemos o bem com a mesma 
distante. Assim, se espalharmos sombras, nas naturalidade que respiramos o ar puro da 

No entanto, existem felizes exceções sombras estaremos. natureza.
que, além de mostrar respeito, nos garantem Se espalharmos luz, iluminados Façamos ao outro o que gostaríamos 
que o amor ao próximo ainda viceja entre seremos. que nos fosse feito e, com certeza, colhere-
nós. O Universo é justo com todos. Quem mos do bem que espalharmos, seja em 

Relata uma senhora da capital baiana escolhe o que quer plantar e colher, somos favores, dádivas de atenção que nos sejam 
que um carregador de maca, em um nós mesmos. dirigidas.
hospital, viu uma paciente de oitenta e seis Somos senhores de nossos destinos. Ou poderemos simplesmente usufruir 
anos chorando de dor. A bondade existe e o amor é o alimento do ar de bênçãos que nos envolverá.

Suas costas, cheias de feridas, necessi- das almas. Pensemos nisso.
tavam de um colchão especial. Necessário ser bom e amar sem 

Com muito carinho, ele providenciou o distinção para colher dessas bênçãos.  Redação do Momento Espírita, com 
colchão. Enquanto o colchão era posiciona- Somos dotados do livre-arbítrio, isto é, base no http://www.sonoticiaboa.com.br 
do na cama, ele a segurou em seu colo. da liberdade de decidir, de fazer nossas /2016/  05/15/o-bem-vol ta-para-o-

Como ela chorasse muito, ele começou escolhas. m a q u e i r o - q u e - a c a l e n t o u - i d o s a -
a cantar baixinho uma canção. A idosa foi se Sendo livres para decidir, cabe-nos recompensa/
aquietando e adormeceu antes mesmo de escolher as sementes que desejamos 
voltar a ser acomodada no leito. cultivar.

Esse maqueiro é muito conhecido pelo Naturalmente, ao fazermos algo de útil, Colaboração: Luciana 
pessoal do hospital, pela atenção e carinho de bom, não devemos aguardar recompen- Beatriz Arioli Trombini
com que lida com os pacientes. sa. Isso nos devem ser movimentos 

Sua dedicação não passou despercebi- naturais, espontâneos.
da. O diretor do hospital, buscando Contudo, um gesto de carinho, um 
recompensar sua dedicação, reuniu os seus diálogo, uma frase bem direcionada são 
colegas e propôs que, com pequena sementes que espalhamos.
contribuição de cada um, providenciassem Uma palavra de encorajamento, de 
melhorias na pequena casa desse servidor. estímulo, de esperança, pode reverdecer a 

Foi com lágrimas nos olhos que o alma que a escuta.
dedicado maqueiro agradeceu o que Uma canção executada com amor, 
considerou um presente. Afinal, ele e o filho junto a um ouvido atento em momentos de 
dormiam em colchões no chão. dor, pode mudar a vida de quem a recebe.

*   *   * Como a semeadura é livre, mas a 

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

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

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

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



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

POESIA
POSTO DE 

ASSISTÊNCIA 
AMBULANTE

I
O planeta Terra precisa.

De muitos postos de assistências,
Podemos ser um deles,

Fixo  ou móvel
À pé ou de automóvel,

Embasados na Doutrina Espírita,
Aliviar os desesperos das almas aflitas,

Esparramando as bênçãos infinitas,
Que as lições, da Boa Nova de Jesus, 

contém!

II
Assim também estaremos nos 

desvencilhando,
Dos nossos milenares erros.

Que lá naqueles distantes pretéritos, 
cometemos,

E assim o Espiritismo nos auxilia para 
que saldemos,

E um dia de devedor a credor 
passaremos,

Que no exercício desse excelso Amor,
De muitas dores nos livraremos.

José Bastos

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 10/06 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste 

DIA 17/06 -Grace Queli Santos Oliveira

DIA 24/06 - Som & Imagem

DIA 01/07 - Edgar Feres Filho

uando um homem se deparou com 
Sidarta Gautama, o Buda, e admirou-Qse de seu caráter e virtude, questio-
nou se ele era um santo...

Seria um anjo...
Uma especie de gênio mágico? 
Respondeu o iluminado:
‘‘Não! Sou apenas um homem desperto!’’
Todo aquele que acorda para o sentido da 

Vida no bem, no amor, na paz, na alegria, 
passa a afastar a sonolên-
cia da alma.

E aquele que cultiva a 
paz para si e doa aos outros 
é um Homem desperto 
para a felicidade!

Diogo Caceres

O BUDA
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