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Eis uma questão que vem me tirando o 
sono ultimamente. Reabriremos o 
Centro ou aguardamos mais um 

pouco, até que possamos ter mais certeza 
que estaremos seguros ao sair de casa?

As informações ainda são muito 
contradizentes em decorrência dessa guerra 
política que paira sobre todos nós.

Os egos estão exacerbados, indepen-
dente da verdade, cada um expõe sua 
opinião sem a menor preocupação com o 
lado menos forte da corda, isto é, nós, o 
povo.

A cada dia somos bombardeados com 
notícias (des)animadoras, sem ao menos 
terem algum tipo de convicção naquilo que 
dizem, importando apenas que some-se 
pontos a sua imagem.

Nossa Casa Espírita é composta em 
grande parte por confrades/confreiras que 
fazem parte do grupo de risco e que como 
eu devem estar saudosos dos nossos 
trabalhos e principalmente encontros. 
Porém fica complicado abrirmos as portas 
estando privados dos nossos abraços 
fraternos.

Também concluo que a Evangelização 
estaria fora de qualquer premissa de retorno 
e não sei se dá para fazer trabalhos mediúni-
cos à distância.

Já estamos parados há oito meses, não 
custa esperar mais um pouquinho, para 
podermos retornar cheios de vontade e 
principalmente sem nenhum tipo de receio.

Lógico que já tentamos uma interação 
online, que infelizmente não deu o 
resultado esperado. Não tenho dúvidas que 
esses dias longe das Casas refletiram em 
cada um de uma forma diferente, porém 
posso garantir que a fé de todos deve ter 
aumentado, a quantidade de orações 
também.

Bom, enquanto não podemos voltar a 
nos ver pessoalmente, fica aqui um grande 
abraço fraterno a todos 
vocês.

Beijos nos corações!

            Inibmort

DÚVIDA CRUEL

Richard Simonetti

01- Que dizer da visita aos mortos no 
cemitério, particularmente no mês de 
novembro, nas comemorações de 

finados?
- É um hábito profundamente arraigado 

em pessoas que ainda não compreenderam 
que no cemitério há apenas os despojos 
carnais, a veste física, de quem não mora lá. 
Cemitério não é sala de visitas do além.

02- Mas não se sentem felizes os espíri-
tos, quando afetos caros ao seu coração os 
evocam no cemitério, pelos condutos do 
pensamento saudoso?

- Sem dúvida, ficam felizes quando são 
lembrados sem desespero ou revolta. Cap-
tam nossas vibrações, sentem saudade 
também. Mas é de mau gosto marcar 
encontro com eles no cemitério.

03- Marcar encontro?
- Sim, eles tendem a ser atraídos pela 

nossa lembrança. Imaginemos um filho 
nosso que se mude para outra cidade. Quan-
do ele vem nos visitar, vamos encontrá-lo 
no cemitério? É o que faz quem frequenta 
cemitérios para cultuar a memória dos 
mortos. E há um problema adicional. Se o 
espírito desencarnou há pouco tempo e não 
está ainda bem adaptado à vida espiritual, 
não se sentirá bem ao aproximar-se de seus 
despojos carnais.

04- Então não devemos ir ao cemitério?
- Eventualmente há que se comparecer, 

quando nos cumpre o penoso dever de 
conduzir os despojos de um amigo ou fami-
liar ao sepultamento.

05- E nas datas significativas como Fina-
dos, e ainda Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, 
Dia das Mães, aniversário de casamento, de 
nascimento, de morte, e outras?

- Lembremo-nos com muito carinho dos 
mortos queridos. Enfeitemos nosso lar com 
as flores que levaríamos à sepultura. O ente 
querido será atraído por nossa lembrança e 
ficará muito feliz por nos encontrar em 
nosso lar, não no cemitério.

06- O que mais deveríamos fazer nessa 
evocação saudosa?

- Reunamos os familiares, façamos uma 
leitura de cunho edificante, enfocando a 
continuidade da vida no plano espiritual. 
Vertamos nossas lágrimas saudosas, se a 
emoção for muito forte, mas que sejam 
lágrimas puras.

07- O que seriam lágrimas puras?
- Lágrimas livres de sentimentos negati-

vos, de desespero, inconformação, revol-
ta... Livres de questionamentos, de dúvidas 
que exprimem falta de confiança em Deus. 
Lágrimas purificadas pela certeza de que 
nossos amados vivem em outro plano.

08- Poderemos sentir a sua presença?
- Muita gente sente. As pessoas dotadas 

de maior sensibilidade psíquica podem até 
ver o ente querido. Mas aqui o problema é 
mais complexo, porquanto nem todos apre-
sentam suficiente sensibilidade psíquica 
para isso. E geralmente as pessoas têm 
medo de semelhantes contatos: concebem 
os espíritos como assombrações, mesmo 
quando estejam diante de familiares desen-
carnados. Com isso inibem suas possibili-
dades de contato pessoal.

(Fonte: http://www. 
richardsimonetti .com. 
br/pingafogo/exibir/99)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

DIA DE FINADOS EM CASA? 

Ante os que partiram, precedendo-te 
na Grande Mudança, não permitas 
que o desespero te ensombre o 

coração. 
Eles não morreram. Estão vivos. 
Compartilham-te as aflições, quando te 

lastimas sem consolo.
Inquietam-se com a tua rendição aos 

desafios da angústia, quando te afastas da 
confiança em DEUS. 

Eles sabem igualmente quanto dói a 
separação. 

Conhecem o pranto da despedida e te 
recordam as mãos trementes no adeus, 
conservando na acústica do Espírito as 
palavras que pronunciaste, quando não 
mais conseguiam responder às interpela-
ções que articulaste no auge da amargura.

Não admitas estejam eles indiferentes ao 
teu caminho ou à tua dor. 

Eles percebem quanto te custa a 
readaptação ao mundo e à existência 
terrestre sem eles e quase sempre se 
transformam em cirineus de ternura 
incessante, amparando-te o trabalho de 
renovação ou enxugando-te as lágrimas 
quando tateias a lousa ou lhes enfeita a 
memória perguntando porque… Pensa 
neles com saudade convertida em oração.

As tuas preces de amor representam 
acordes de esperança e devotamento, 
despertando-os para visões mais altas da 
vida. 

Quanto puderes, realiza por eles as 
tarefas em que estimariam prosseguir. 

Se muitos deles são teu refúgio e 
inspiração nas atividades a que te prendem 
no mundo, para muitos outros deles és o 
apoio e o incentivo para a elevação que se 
lhes faz necessária. 

Quando te disponhas a buscar os entes 
queridos domiciliados no Mais Além, não 
te detenhas na terra que lhes resguarda as 
últimas relíquias da experiência no plano 
material… Contempla os céus em que 
mundos inumeráveis nos falam da união 
sem adeus e ouvirás a voz deles no próprio 
coração, a dizer-te que não caminharam na 
direção da noite, mas sim ao encontro de 
novo despertar. 

EMMANUEL

(Xavier, Francisco Cândido. Espíritos 
diversos. Retornaram contando)

ELES VIVEM



O pequeno príncipe Julião andava doen-
te e abatido.

Não brincava, não estudava, não comia. 
Perdera o gosto de colher os pêssegos sabo-
rosos do pomar. Esquecera a peteca e o 
cavalo.

Vivia tristonho e calado no quarto, 
esparramado numa espreguiçadeira.

Enquanto a mãezinha, aflita, se desvela-
va junto dele, o rei experimentava muitos 
médicos.

Os facultativos, porém, chegavam e 
saíam, sem resultados satisfatórios.

O menino sentia grande mal-estar. Quan-
do se lhe aliviava a dor de cabeça, vinha-lhe 
a dor nos braços. Quando os braços melho-
ravam, as pernas se punham a doer.

O soberano, preocupado, fez convite 
público aos cientistas do País.

Recompensaria nababescamente a 
quem lhe curasse o filho.

Depois de muitos médicos famosos 
ensaiarem, embalde, apareceu um velhinho 
humilde que propôs ao monarca diferente 
medicação. Não exigia pagamento. Recla-
mava tão somente plena autoridade sobre o 
doentinho.

Julião deveria fazer o que lhe fosse 
determinado.

O pai aceitou as condições e, no dia 
imediato, o menino foi entregue ao ancião.

O sábio anônimo conduziu-o a pequeno 
trato de terra e recomendou-lhe arrancasse 
a erva daninha que ameaçava um tomateiro.

-Não posso! estou doente! - gritou o 
menino.

O velhinho, contudo, convenceu-o, sem 
impaciência, de que o esforço era viável e, 
em minutos breves, ambos libertavam as 
plantas da erva invasora.

Veio o Sol, passou o vento; as nuvens, no 
alto, rondavam a terra, como a reparar onde 
estava o campo mais necessitado de chu-
va...

Um pouco antes do meio-dia, Julião 
disse ao velho que sentia fome, O sábio 
humilde sorriu, contente, enxugou-lhe o 
suor copioso e levou-o a almoçar.

O jovem devorou a sopa e as frutas, 
gostosamente.

Após ligeiro descanso, voltaram a traba-
lhar.

No dia seguinte, o ancião levou o prínci-
pe a servir na construção de pequena pare-
de.

Julião aprendeu a manejar os instrumen-
tos menores de um pedreiro e alimentou-se 
ainda melhor.

Finda a primeira semana, o orientador 
traçou-lhe novo programa.

Levantava-se de manhã para o banho 
frio, obrigava-se a cavar a terra com uma 
enxada, almoçava e repousava. Logo após, 

antes do entardecer, toma-
va livros e cadernos para 
estudar e, à noitinha, ter-
minada a última refeição, 
brincava e passeava, em 
companhia de outros 
jovens da mesma idade.

Transcorridos dois meses, Julião era 
restituído à autoridade paternal, rosado, 
robusto e feliz. Ardia, agora, em desejos de 
ser útil, ansioso por fazer algo de bom. 
Descobrira, enfim, que o serviço para o 
bem é a mais rica fonte de saúde.

O rei, muito satisfeito, tentou recompen-
sar o velhinho.

Todavia, o ancião esquivou-se, acres-
centando:

- Grande soberano, o maior salário de 
um homem reside na execução da Vontade 
de Deus, através do trabalho digno. Ensina 
a glória do serviço aos teus filhos e tutela-
dos e o teu reino será abençoado, forte e 
feliz.

Dito isto, desapareceu na multidão e 
ninguém mais o viu.

 Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 ALVORADA CRISTÃ 
O REMÉDIO IMPREVISTO

UM MUNDO CADA VEZ MELHOR
Quantas vezes ouvimos, ou nós mesmos 

repetimos que o mundo está cada vez 
pior?

Somos nós, várias vezes, os porta-vozes 
do pessimismo. Ou aqueles que assumimos 
uma postura derrotista.

Basta uma manchete ruim no noticiário 
para justificar nossa tese de que tudo vai de 
mal a pior.

Dizemos que perdemos a crença na 
Humanidade, que o mundo não tem jeito. E 
outras tantas afirmações de desânimo.

Porém, será isso mesmo verdade? Será que 
a Humanidade vai de mal a pior, como 
muitas vezes apregoamos?

O historiador holandês Rutger Bergman 
compilou em seu livro, ao qual denominou 
Utopia para realistas, alguns dados bem 
interessantes.

Segundo ele, em 1820, 84% da população 
mundial vivia em extrema pobreza. Cem 
anos depois o número baixou pela metade. 
No início do Século XXI, menos de 10% da 
população mundial vive em extrema 
pobreza.

Há cinquenta anos, metade da população 
mundial sobrevivia com menos de duas mil 
calorias diárias. Hoje, corresponde a menos 
de 3%.

Na atualidade, há mais pessoas sofrendo 
por obesidade do que de fome.

Assuntos que eram ficção científica, há 
pouco tempo, tornam-se realidade: 
implantes cerebrais que restituem a visão, 
pernas robóticas que permitem paraplégicos 
se locomoverem com autonomia, cirurgias 
de alta precisão feitas por robôs.

A energia solar ficou 99% mais barata nos 
últimos quarenta anos. Desde 1994, o 

número de pessoas com acesso a Internet 
saltou de 0,4% para 40%.

A expectativa de vida global hoje é mais 
do que o dobro do que era em 1900.

Desde 1990, a taxa de mortalidade por 
tuberculose caiu para quase a metade. A 
partir do ano 2000, o número de mortes por 
malária decresceu 25%, a mesma queda nas 
mortes por AIDS, desde 2005.

O número de mortos em guerras despen-
cou 90%, desde 1946.

Para onde olharmos, vamos perceber que 
há melhoras significativas no mundo.

Como essas evoluções acontecem de 
maneira silenciosa, pois se desenvolvem 
lenta e constantemente ao longo das 
décadas, tornam-se invisíveis para nossa 
percepção.

Porém, é inegável o quanto o mundo vem 
evoluindo e se tornando um lugar melhor 
para se viver.

Para isso, são inúmeros os cientistas, 
pesquisadores, profissionais variados, 
mulheres e homens públicos, que vêm se 
doando em prol da melhora coletiva.

Há muito mais gente colaborando para o 
mundo ser um lugar melhor do que 
imaginamos ou percebemos.

São incontáveis os que se sacrificam pelos 
seus filhos, que fazem o melhor que podem 
na sua profissão, que atuam voluntariamen-
te em causas nobres.

É a lei do progresso, prevista nos códigos 
divinos, se fazendo presente, nos proporcio-
nando melhoria de vida e bem-estar.

Efetivamente estamos cada vez melhores. 
Refletimos isso em um mundo mais justo, 
mais igualitário, mais humano.

Cabe, no entanto, lembrarmos sempre que 
cabe a cada um de nós dar sua cota de 

colaboração, oferecendo ao mundo o que 
temos de melhor, na mente e no coração, 
para o progresso da Humanidade.

Pensemos nisso.
(Redação do Momento Espírita, com 

dados extraídos do livro Utopia para 
re a l i s t a s ,  d e  R u t g e r  
Bergman, ed. Sextante.)

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

Tem certeza do que pedes?
Já pesou os prós e os contras?

É bom, real, ajuda?
Vai somar na sua conta?

Todo ato tem um desfecho
Todas cena quer aplauso

Pedido feito sem desleixo
Ou é apenas mais um “causo”

Reporta-se aos irmãos no céu
É uma via de mão dupla
Confirme o desejo seu

E prepara-te a novas lutas

Nunca esmoreças no caminho
Faça sua prece sem demora
Se não aconteceu direitinho
É porque não chegou a hora

Conquanto se for agraciado
Dos desejos que lhe compraz

Diga sempre “muito obrigado”
E siga plantando a paz

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor 
e Justiça no dia 02/06/2018)

O QUE PEDES?
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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

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

Desperte para o bem, é para seu 
bem. Lute contra o mal que ainda 
há dentro de você, La no fundo e 

que transparece num olhar de reprovação, 
numa fofoca infeliz, num comentário 
maldoso e num mal querer aqueles que 
um dia lhe fizeram mal. Observa-te e vera 
que o mal ainda permanece infelizmente. 
Por onde quer que andes, verá que Deus 
deixa sua mensagem de paz, amor e 
fraternidade.

É só observar com mais atenção nas 
flores, nos insetos, nas plantas revivendo 
após a estiagem e a vinda da chuva 
renovadora.  Seja como a chuva depois da 
seca. 

Proporcione condições de renovação, 
renascimento e evolução daqueles seres 
que te precisam e a ti amam.

(Mensagem Psicografada no C.E. 
‘‘Fé, Amor e Justiça’’ no dia 08/09/2018)

Aqui, quem procura acha...
... Acha luz e fé.
... Alegria e esperança.
... Bondade e perdão.
... Amizade e compaixão.
... Trabalho e consideração.
Pois aqui e, em toda parte, somos de 

Deus.
Somos do Bem.
Tudo que foge disso é inútil.
E perda de tempo.
O mal?
Esse passa longe.
Afinal, onde se ilumina...
... As sombras fogem 

envergonhadas!

Assistam as lives do 
Diogo nesse endereço: 
https://www.facebook.co
m/diogo .caceres

Diogo Cáceres

ONDE SE ILUMINA

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

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

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SP

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

(14) 997393271 - (14) 982196020

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

executivabueno@yahoo.com.br

CASA DOS ESPÍRITAS: Nas sextas 
feiras às 20h e nos domingos às 9h, 
transmite palestras ao vivo em seu 
c a n a l  n o  y o u t u b e :  A c e s s e :  
h t t p s : / / w w w . y o u  t u b e .-
com/casadosespiritas?gl=BR

***
Reinaldo T. Jr - Inibmort:
https://www.youtube.com/channel/U
CfACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?vie
w_as=subscriber

***
C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’:
https://www.youtube.com/channel/U
CYelzy2bzH7VbX1-Owa0MYg

FACEBOOK
Página do CEAC Cafelândia no 
Facebook - quartas feiras às 20:00

***
Companheiros da Luz de Birigui: 
https://www.facebook.com/companhe
irosdaluz

CANAIS NO YOUTUBE

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

ANUNCIE 
AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONE

(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com



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

ATÉ O RETORNO DE NOSSOS 
TRABALHOS ROTINEIROS, O NOSSO 

‘‘O FAROL’’ ESTARÁ SENDO 
DISTRIBUÍDO APENAS PELOS MEIOS 

DIGITAIS. QUANDO AS CASAS 
ESPÍRITAS REABRIREM-SE 

ESTAREMOS ENVIANDO A EDIÇÃO 
EM PAPEL 

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 

livraria@casadosespiritas.com.br

Atualmente nos deparamos com 
situações difíceis de constrangi-
mento, incertezas e desconforto. A 

primeira medida que tomamos é a da 
lamentação seguida da auto-piedade que 
somente nos tornam amargos, sem 
perspectivas e sem objetivos. 

Até quando, então, ficaremos marcando 
passos nesta faixa vibratória; hoje o tempo 
anda célere e as oportunidades passam a 
nossa frente em todos os momentos, e a 
lamúria nos impede de vê-las, tolhendo 
assim, o caminho para encurtar e superar as 
adversidades. De nada valerá portanto nos 
apoiarmos em um segmento religioso onde 
somente se busca a solução, e não a 
participação efetiva que dará a sustentação 
para aprendermos a nos olhar interiormente 
sentindo a necessidade de mudanças 
urgentes tanto no pensar, sentir e praticar.

 As etapas da vida passará por cada um, 
independente da assimilação e aprendizado, 
portanto, aproveitem a oportunidade 
bendita que detém em suas vidas que é a 
reencarnação e sobretudo o livre-arbítrio 
que os direcionarão para a ascensão ou 
queda, sempre serão as nossas escolhas a 
lâmina afiada a nos punir. 

O Pai, jamais, criará aos filhos situações 
de dores, sofrimento e misérias, mas 

aceitará as escolhas feitas por cada um 
como aprendizado. 

Procuremos ser constantes na auto 
análise, verificando e sentindo a necessida-
de da transformação interna, independente 
da mudança dos outros, o nosso jardim 
somente florescerá e embelezará os nossos 
dias se o cultivarmos com perseverança e 
muito amor. Nos embates da vida onde se 
confronta com a falsidade, desinteresse, 
ingratidão e maledicência, façamos a nossa 
parte, inicialmente não julgando e vibrando 
paz e amor, as energias contrárias não 
chegarão até nós por estarmos em um outro 
padrão vibratório. 

É somente através do exercício diário 
que solidificaremos a nossa guarda, 
alicerçando barreiras energéticas, e vendo 
assim, estas pessoas por outra ótica, 
ninguém é somente defeitos, vamos 
enaltecer suas virtudes. A superioridade 
não está na força bruta, ou em sua capacida-
de de revidar e sim no entendimento e 
intenção dos seus atos. Façam do seu viver 
a busca constante da auto superação 
procurando ver e sentir nas entrelinhas dos 
fatos a razão maior para sua modificação e 
tolerância com os em desequilíbrio.  

Paz a todos.  

      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)

TRANSFORMAÇÃO ATUAL
UM PÁSSARO QUE 
NÃO CONSEGUIA 

VOAR
I

Nascera com asas.
Mas por alguma razão, não conseguia 

voar.
Não saia do chão.

 Muitas vezes os gatos,
Ou até mesmo um cão,

Talvez quisesse o abocanhar.
II

Mas uma família o adotou,
E lá entre aquelas quatro paredes,

Não passava  nem fome e nem sede.
E muito bem cedo começava  gorjear.

III
Os outros pássaros,

Que por ali sobrevoavam,
Nas árvores ou nos telhados,

Voavam também !
 Para dar seus gorjeados.
E até dava a impressão,

Que queriam ver aquele irmão.
Que de jeito saia do chão.

Daquele tipo de vida!
 Se consolar.

IV
Naquelas cenas viam-se,

O amor em reciprocidade,
Daquela família ao reino da natureza.
Estreitando-se também com as aves.

Que o amor elimina os entraves.
E ele um dia transformará  toda a 

humanidade.

               José Bastos

POESIA

SE FOR  COMPRAR
ONLINE - COMPRE

COMIGO!

https://www.magazinevoce.com.br/
magazineInibmort/
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