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ossa história está dividida por eras: executadas por ambos. A maioria está ali do amor.
Pré-História, Idade Antiga, Idade apenas para criticar. Estender a mão ao próximo, indepen-
Média, Idade Moderna, Idade Já expus em textos passados que sou um dente da bandeira que ele levanta. Saber N
Contemporânea. Porém dentro zero a esquerda quando se trata de política, entender que nem sempre irão ganhar nas 

dessas divisões existiram outras. me envergonho em afirmar que nunca quis urnas, por outro lado, não torcer contra 
Segundo a Wikipédia A "idade das me aprofundar no assunto. quem está lá em cima, mas vibrar para que 

trevas" é uma periodização histórica que as decisões tomadas auxiliem o máximo de Entretanto o que tenho visto e estou 
enfatiza as deteriorações demográfica, pessoas possíveis.denominando a era do ódio, são pessoas que 
cultural e econômica que ocorreram na preferem torcer para que os atos de quem Que essa “Age of hate” se dissolva 
Europa consequentes do declínio do está no comando dê errado, só pra poder como uma bruma, sem deixar mais marcas 
Império Romano do Ocidente. O rótulo falar mal. do que já fez. Que homens e mulheres de 
emprega o tradicional embate visual luz- bem passem a fazer parte da história do Acho que não só eu, mas o pessoal que 
versus-escuridão para contrastar a nosso país. E que se a limpeza tem que ser tem mais ou menos a minha idade, não 
"escuridão" deste período com os períodos feita de dentro para fora, chegou a hora de gostaria de ver o país ter novamente a 
anteriores e posteriores de "luz". É nos policiarmos e sermos melhores hoje do qualificação de “militarismo”.
caracterizado por uma relativa escassez de que fomos ontem.Quem viveu a época das “Diretas Já”, 
registros históricos e outros escritos, pelo tem paúra do governo militar. Confesso que 
menos para algumas áreas da Europa, não tinha nem 10 anos àquela época, Beijos no coração!
tornando-o, assim, obscuro para os contudo a comoção nacional com a eleição 
historiadores. O termo "Era das Trevas" e principalmente a morte do presidente             Inibmortderiva do Latim saeculum obscurum, Tancredo Neves faz-nos recordar que 
originalmente aplicado por Caesar aquela nova posição tomada pela política 
Baronius em 1602 a uma época tumultuada nacional era a mais correta.
entre os séculos V e IX. Quem tem um pouco mais de conheci-

Creio que hoje estamos vivendo a Era do mento e leu livros ou assistiu entrevistas 
Ódio. Após pequena pesquisa não encontrei sobre o que os militares aprontaram pra 
nada que afirmasse que hoje ou em algum cima dos nossos artistas vão dar razão ao 
tempo existiu essa nomenclatura. medo que estou citando.

Perdoe-me se estou chovendo no Nomes como Caetano, Gilberto Gil, 
molhado, se o que relato aqui não vem de Chico Buarque, Betinho, tiveram que se 
hoje, conquanto com o advento das redes exilarem em consequência da perseguição 
sociais os sentimentos estão cada vez mais sofrida às pessoas que exprimiam seu modo 
exacerbados. de pensar.

Desde a última eleição presidencial o Palavras como tortura, toque de 
país se dividiu com aqueles que queriam recolher, execução são sinônimos de tal 
mudanças e os outros que também queriam, época.
mas não aceitavam a ideologia, me Felizmente tenho a real noção que essa 
aprofundo um pouco mais, a pessoa do época não retornará. Somos muito mais 
candidato que propunha mudar o país. instruídos, evoluídos, conscientes dos 

Impossível ficar mais de vinte minutos nossos direitos.
no Facebook sem se deparar com acusado- Além do mais temos que deixar de lado 
res ferrenhos dos dois lados. Incrível não essa época de ódio e começar a viver a Era 
existir “posts” exaltando as boas coisas 

A ERA DO ÓDIO

"Entrai pela porta estreita; porque larga são os que acertam com ela, mas grande é o deixa de agitar a razão.
é a porta e espaçosa é a estrada que conduz número dos que não querem acertar, pois Para subir-se pela estrada da evolução e 
à perdição, e muitos são os que entram por ouviram dizer que ela é "apertada". entrar-se pela porta do progresso, é preciso 
ela; porque estreita é a porta e apertada a A estrada da degradação é larga, muitos prudência, fortaleza, temperança, retidão, 
estrada que conduz à vida e poucos são os são os que por ela passam e dela não fé, esperança e caridade. Por isso: "Estreita 
que acertam com ela". (Mateus, VlI, 13- querem sair, por ser espaçosa e facultar- é a porta e apertado é o caminho que conduz 
14.) lhes uma série considerável de diversões. à vida, e poucos são os que acertam com 

ela".A estrada do progresso vê-se com os 
uas são as estradas que se apresentam olhos da alma, e a alma a deseja A estrada da degradação é a da soberba, Daos homens: a da evolução e a da ardentemente, para a aquisição de seus da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da 

degradação. destinos felizes; a da degradação gula, da preguiça, da inveja, de que o 
Também são duas as portas que se abrem proporciona no presente os gozos efêmeros mundo está cheio; eis porque: "Larga é a 

à pobre criatura humana: a porta da vida e a do mundo e o homem material por ela porta e espaçosa é a estrada que conduz à 
porta da morte. caminha preso a essas delícias perecíveis. perdição e muitos são os que por ela 

entram".Aqueles que caminham pela estrada da A estrada do progresso, por ser apertada, 
evolução, hão de forçosamente, passar pela exige conhecimentos, reclama atenção, Entrai pela porta estreita porque é a que 
porta estreita que conduz à vida. critério, raciocínio, para que não se decline dá entrada à vida eterna.

para a direita ou para a esquerda.Os que descem o declive da degradação, 
Cairbar Schutelhão de atravessar a porta larga para viverem A estrada da degradação é guarnecida de 

na morte! todos os atrativos, festejada com todas as 
músicas: nela, os cinco sentidos humanos Há vida na Vida e há "vida" na Morte!
se fascinam, embriagam-se pelas sensações Na vida da Terra há morte; na vida do 
exteriores, aniquilando o Espírito que fala à espaço a vida venceu a morte.
consciência, adormecendo a alma que A estrada da evolução é apertada, poucos 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

AS DUAS ESTRADAS E AS DUAS PORTAS



ssim como no inverno as folhas 
sem viço caem como renovação, o 
ser humano também quando não A
agrega mais nada em todos os 

sentidos da vida, retorna ao plano espiritual 
para reciclagem, aprendizado e evolução. 

Não podemos descartar nenhuma 
possibilidade antes de tomar alguma 
atitude ou decisão no qual poderemos 
lamentar depois, considerando que passos 
lentos às vezes nos levarão além dos nossos 
objetivos idealizados. Muitas vezes, o 
orgulho ferido, a mágoa e a tristeza, nos 
levam a vislumbrar uma vida melhor com 
afeto, carinho e realizações de sonhos até 
então inatingíveis.

 A ilusão trás o foco e a determinação 
para a busca incessante, mas na maioria das 
vezes, a decepção nos trás à realidade 
mostrando que as aparências trazem 
enganos e nos colocam em situações pelo 
qual não idealizamos nem pensamos ter de 
passar.  Mas cada passo dado ou decisão 
tomada nos levam ao aprendizado 
saudável, lembrando que é o remédio 
amargo que nos trás a cura da alma.

Benditas são as situações difíceis que 
nos trazem o despertar para a realidade, 
enfrentando frente a frente quem somos, o 
que queremos para nós e a busca da real 
felicidade nos trará a certeza do caminho a 
ser seguido, com equilíbrio, amor e 
dedicação.

Não desprezemos nunca as experiências 
vividas, mesmo que nos recordem mágoas 
e tristezas, é no dia a dia que aprenderemos 
a sermos fortes e as lembranças do passado, 
apesar de tudo, nos trará boas recordações.

Nossa história não seria completa, se não 
tivéssemos o ontem, o hoje e a 
possibilidade do amanhã.

Recordar tonifica a alma e amanhã 
estaremos preparados para enfrentarmos a 
dura realidade do outro lado, onde se 
descortinará os erros e acertos. Não existe o 
certo e errado, existem pontos divergentes 
de um mesmo tema.

Fiquem na paz, e que o amor sobreponha 
todos os nossos defeitos, na busca da 
melhora interior.   

Rybhran

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)

m  m e n i n o  q u e  d e s e j a v a  Em todas as medidas 
ardentemente residir no Céu, numa iniciais da lavoura, o 
b o n i t a  m a n h ã ,  q u a n d o  s e  pesado  an ima l  ag i a  U
encont rava  no  campo,  em cuidadoso, colaborando 

companhia de um burro, recebeu a visita de eficientemente com o 
um anjo. l a v r a d o r  c e l e s t e ;  

entretanto, o jovem, cheio Reconheceu, depressa, o emissário de 
de saúde e leveza, permaneceu amuado, a Cima, pelo sorriso bondoso e pela veste 
um canto, choramingando sem saber resplandecente.
porquê e acusando não se sabe a quem.Alucinado de júbilo, o rapazelho gritou:

No fim do dia, o campo estava lindo.- Mensageiro de Jesus, quero o paraíso! 
Canteiros bem desenhados surgiam ao que fazer para chegar até lá?!

centro. ladeados por fios de água O anjo respondeu com gentileza:
benfeitora.- O primeiro caminho para o Céu é a 

As árvores, em derredor, pareciam obediência e, o segundo, é o trabalho.
orgulhosas de protegê-los. O vento O pequeno, que não parecia muito 
deslizava tão manso que mais se diligente, ficou pensativo.
assemelhava a um sopro divino cantando O enviado de Deus então disse:
nas campânulas do matagal.

- Venho a este campo, a fim de auxiliar a 
A Lua apareceu espalhando intensa Natureza que tanto nos dá.

claridade.
Fixou o olhar mais docemente na 

O anjo abraçou o obediente animal, criança e rogou:
agradecendo-lhe a contribuição. Vendo o 

- Queres ajudar-me a limpar o chão, menino que o mensageiro se punha de 
carregando estas pedras para o fosso volta, gritou, ansioso:
vizinho?

-Anjo querido, quero seguir contigo, 
O menino respondeu: quero ir para o Céu!...
- Não posso. O emissário divino respondeu, porém:
Todavia, quando o emissário celeste se - O paraíso não foi feito para gente 

dirigiu ao burro, o animal prontificou-se a preguiçosa. Se desejas encontrá-lo, 
transportar os calhaus, pacientemente, aprende primeiramente a obedecer com o 
deixando a terra livre e agradável. burro que soube receber a bênção da 

Em seguida, o anjo passou a dar ordens disciplina e o valor da educação.
de serviço em voz alta, mas o menino E assim esclarecendo subiu para as 
recusava-se a contribuir, enquanto o burro e s t r e l a s ,  d e i x a n d o  o  r a p a z i n h o  
ia obedecendo. desapontado. mas disposto 

No instante de mover o arado, o a mudar de vida.
rapazinho desfez-se em palavras feias, 
fugindo à colaboração. Neio Lúcio

O muar disciplinado, contudo, ajudou 
(Pisc. Chico Xavier)quanto pôde, em silêncio.

No momento de preparar a sementeira, 
verificou-se o mesmo quadro: o pequeno 
repousava e o burro trabalhava.

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 ALVORADA CRISTÃ O APRENDIZ DESAPONTADO

FOLHAS MORTAS

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

21º EME (Encontro de Mocidades 
Espíritas da Regional Bauru)

O EME ganhará, em outubro deste ano, sua 21ª edição e retorna a 
cidade onde nasceu esse encontro maravilhoso. Nos dias 28 e 29 
de setembro, espera-se que 120 jovens estejam reunidos em Lins 

para vivenciar essa experiência inesquecível e refletir sobre o 
tema: “Medo de quê?” Todos temos medo... de escuro e de altura! 

Medo de crescer e se aceitar! Medo do vestibular e medo do 
futuro! Medo de amar e medo da solidão! Medo da morte e de 

perder quem amamos! Que tal estudarmos sobre os nossos medos? 
A equipe de monitoria e a cidade sede estão ansiosos para receber 
vocês com muito amor e carinho, pois foram meses de dedicação, 

sempre pensando no melhor para vocês. Desejamos que vocês 
aproveitem muito o encontro e se confraternizem bastante.

As inscrições já estão abertas e vai até dia 10 de setembro, maiores 
informações pelo site da Mocidade 

, onde também se pode conferir a programação 
completa do evento.

https://mocidadeecf.wixsite.com/lins/21oeme-encontro-de-
mocidades-espiri-1
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RECADOS DE DEUS 
ma rua de uma única quadra. mensagem. É um manacá que explode em Sim, Deus não nos abandona jamais.
Entre casas bem pintadas, jardins flores de variadas tonalidades lilás. De forma constante, nos envia Seus 
com flores, aquela chama a Algumas pétalas enfeitam o chão. recados.U

atenção. Entendemos. Para aquele coração Se olharmos, agora, pela janela de 
Destoa de todas as demais. Maltratada, amargurado e infeliz, Deus ordenou ao nossa casa, do carro ou do ônibus, o que 

suja. manacá que lhe sorrisse todos os dias. veremos?
No que fora um dia um jardim, o mato E lá está ele, dizendo: Olhe para mim. As árvores que balançam e deixam 

cresce alto e se balança ao sabor do vento. Em meio à desolação, faça como eu. cair as folhas, delicadamente, como numa 
Na calçada exterior, o canteiro também Sorria. Volte a viver. alegre chuva de verão.

foi tomado pelo mato, que se desenvolve O mundo ainda lhe reserva encantos. Um pássaro pousado num ramo, 
exuberante, sem que alguém o venha Não desista da vida, que é sagrado dom de vibrando a flauta mágica da sua garganta.
retirar. Deus. Uma criança que corre, feliz, fugindo à 

É a residência de um idoso. Não *   *   * babá que a tenta enlaçar.
sabemos exatamente a sua idade mas, seu Como esse homem solitário, somos Alguém que caminha, uma mochila às 
aspecto desleixado, a barba e os cabelos alguns de nós. Encolhemo-nos em nossa costas, assoviando uma canção...
crescidos lhe conferem um quadro de infelicidade e nada mais percebemos. Recados de Deus para alegrar a nossa 
envelhecimento. Não vemos o sol que brilha, acalentan- alma e abrilhantar o nosso dia.

Tudo nele combina com a desolação, do-nos; o pássaro que voeja em nossa Pensemos nisso e exercitemos olhos e 
ao seu redor. Ou será que ele mesmo assim varanda e larga seus trinados sem errar ouvidos porque somente enxerga quem 
tudo compôs, para combinar com a sua nenhuma nota, nem desafinar. tem olhos de ver. E somente ouve quem 
tristeza? Não damos atenção ao cão que nos tem ouvidos de ouvir.

Ficamos a pensar o que deve ter levado vem lamber as mãos, erguendo as patas, 
essa criatura a tudo abandonar, dessa como num abraço. Redação do Momento 
forma. Se por fora a casa está assim, como Não respondemos ao cumprimento do Espírita.
estará lá dentro? vizinho, que deseja rompamos nosso 

Poeira, roupas largadas pelos móveis, silêncio. C o l a b o r a ç ã o :  
louça por lavar... Durante muito tempo, imaginamos Luciana Beatriz Arioli 

Não sabemos. Do que temos certeza é que Deus se manifestasse aos homens, Trombini
de que esse coração deve ter sido atingido surgindo das nuvens, entre toques de 
por muita dor. trombeta e visões espetaculares.

Quem terá ele entregue aos braços da Entretanto, Ele não opera senão na 
morte: a esposa, filhos, os pais? intimidade da nossa consciência, e se 

Por que se permite abraçar pela serve do que nos rodeia para atestar da 
melancolia, pelos dias cinzentos de Sua Providência para conosco.
saudade sem consolo, chegando ao A natureza em festa, o vizinho que 
abismo da depressão? ensaia um diálogo, um filme que evoca os 

No entanto, em seu jardim há uma milagres do cotidiano.

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

ADVOGADOS

I
Sois todos muito bem letrados,
Desde o ontem, do hoje e do 

porvir.
A humanidade precisa sempre dos 

vossos legados,
Venham os mesmos de onde vir.

II
 Precisamos de suas palavras, 

aguçadas de fortalezas.
Para resolver as intrigas ou 

garantir o pão na mesa.
Para dissipar os ditos nós, das 

encruzilhadas,
Devassando os veredictos sem 

parar.

III
Auditando direitos, com delegados 

juízes e promotores,
As vezes atuam dos dois lados, dos  

certos e dos errados.
Proclamando alegrias ou aliviando 

dores.
No arcabouço da justiça, no 

consenso dos doutores,
Quantos espinhos já conseguiram 

extirpar.

IV
Na terra vossos pendores  serão 

infinitos,
E acima da justiça terrena, há outra 

JUSTIÇA a nos avaliar,
Perante a ELA nossa justiça é tão 

pequena,
Mas necessária para que os filhos 

de Deus!
Aqui possam se amparar!

José Bastos

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 09/09 - Grace Queli Santos Oliveira
DIA 16/09 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 23/09 - Edgar Feres Filho
DIA 30/09 - Som & Imagem
DIA 07/10 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

EVOLUIR OU RETROCEDER?
prendemos, desde de sempre da Tal qual um aluno, que para seus estu-
Genesis a Darwin, que existe uma dos, e volta anos depois em uma turma que 
evolução. não era a sua.A

Entre evoluir e retroceder? Todos os dias somos provas disso, e 
Evolução é a única escolha, pois não há vemos acontecer em todos minutos da 

retrocessos, não se muda o que passou. Se nossa vida.
vive o que se tem! Aproveita-se os momen-Nascemos, passamos pela infância,  pela 
tos que se pode viver hoje.adolescência,  pela idade adulta e pela idade 

Afinal você não sabe como será o ama-madura (acho a palavra velhice muito feia 
nhã!rs).

Não estacione sua vida, não perca no Em todo esse caminho estamos em evo-
caminho aqueles que você ama, evolua com lução, aprendendo sempre... constantemen-
eles, e os ajude a evoluir, te, após  a infância e adolescência,  na idade 
a se melhorar. adulta, fica mais complicado um pouqinho, 

Evolução é sempre a mas mesmo assim evoluímos. 
melhor escolha...Na fase adulta, nos apegamos a pequenas 

coisas, ficamos com melindres, que atrasam 
Grace Queli Santos nossa evolução. 

OliveiraNa verdade é quando nos perdemos no 
caminho, porque se fica, tão cheio de res-
ponsabilidades, afazeres e tarefas, que 
paramos de olhar para nós mesmos. 

Paramos de refletir,  de ter um tempo 
para olhar para nós,  para nossa avaliação. 
Que caminho estou traçando? O que eu 
quero pra mim? Porque tenho que aprender 
isso? Porque tenho que passar por essa 
aprovação?

São respostas que só encontramos, quan-
do refletimos profundamente sobre nossa 
evolução moral, e conceitual na nossa histó-
ria,  no que estamos fazendo com o tempo 
que aqui permanecemos!

Difícil tarefa, árdua tarefa, afinal não é 
bom expor nossos erros ou vê-los expostos 
por outro olhar.  Quando outro os faz, fica-
mos revoltados,  nervosos, contrariados...

Mas no meio de tudo isso, existe uma 
luz....

NINGUÉM RETROCEDE 
Apenas estaciona, porque não consegue 

avançar. 
Enquanto espíritos, fomos criados para a 

evolução: física, moral e espiritual.
Cada um tem o livre arbítrio, de evoluir 

moral e espiritualmente, como desejar, em 
determinado momento, pode parar, mas irá 
ficar um pouco mais atrasado quando reto-
mar.

Eu vim não para ser servido, mas para 
servir..." ( Mateus 20:28)

O mundo é um hino ao trabalho.
Gira a Terra, incansável, levando a noite 

e trazendo o dia.
Renovam-se as árvores, garantindo as 

flores e os frutos.
Cada espécie animal desempenha seu 

papel assegurando o ecossistema.
As células que integram teu corpo, 

laboram efetivando a manutenção do 
mesmo.

A Natureza canta serviço e doação 
constantes.

Tudo nela é movimento e ação.
E nisso vibra a Vida em todas as direções.
Segue, pois, confiante e em paz.
Da tua parte em atividade do bem.
Produz alegria e esperança.
És, também, uma força da Natureza.
Trabalha e desenvolve 

tuas potencias divinas.
Ama, serve e abençoa, 

sustentando a Vida em 
abundância!

Diogo Cáceres

FORÇA DA NATUREZA
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