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Editorial

Nosso Departamento de Ensino houve por bem reformular o fluxo das escolas a partir deste ano, dando uma
melhor sequência à preparação dos alunos para os futuros trabalhos na Casa. Assim sendo, de agora em diante, todos
deverão iniciar pelo 1º Ano do Curso de Introdução à Doutrina Espírita, que tem duração de dois anos. No final do
primeiro semestre do 2º Ano, farão o Curso de Passes, passando a iniciar o trabalho na Casa. No final desse ano, os
alunos serão avaliados e seguirão uma bifurcação: uma turma seguirá para o Curso de Obras Básicas e outra, aqueles
que tiverem a mediunidade aparente, seguirão o Curso de Educação Mediúnica, que tem a duração de três anos.
No final do 3º Ano serão reavaliados e essa turma será dividida em duas: uma fará o Curso de Aperfeiçoamento
Mediúnico (3 meses) e depois serão encaminhados às mesas de desobsessão e outra, cujos alunos apresentarem
facilidade no desdobramento, serão encaminhados ao Curso de Treinamento (3 meses), para trabalharem no T.D.C.
(Tratamento de Desobsessão Complexa).
Voltando lá no final do 2º Ano de Introdução à Doutrina Espírita, a outra turma, cujos alunos não apresentaram
mediunidade aparente, será encaminhada para o 1º Ano do Curso de Obras Básicas, depois passando para o 2º Ano.
Terminado esse curso, serão encaminhados ao Curso de Aprendizes do Evangelho (2 anos).
Numa das páginas deste jornal poderão verificar o Fluxograma do Departamento de Ensino.
JAYME DE ALMEIDA SILVA
VICE-PRESIDENTE
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A Felicidade
Emmanuel
importantes certificados de competência, portando conflitos íntimos que
os situam-nos mais escuros distritos
do sofrimento e da aflição; não será,
contudo, razoável ignorar que um
diploma universitário, colocado no
amparo ao próximo, é uma lavoura
preciosa de alegrias e bênçãos.
Não está no que possuis e sim no
que dás e, ainda assim, não tanto no
que dás como no modo como dás.
Não está no que sonhas e sim no
que fazes e, sobretudo, na maneira como fazes.
Felicidade, na essência, é a nossa integração com Cristo
de Deus, quando nos rendemos a Ele para que nos use como
somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Isso
porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em
nosso favor, na Contabilidade Divina. Em suma, felicidade
colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou
melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio
dos outros, o Céu nos ajudará.

Não está no dinheiro, porquanto,
a cada passo, surpreendemos irmãos
nossos, investidos na posse do ouro,
a se confessarem desorientados e
infelizes; importa reconhecer,
porém, que o dinheiro criteriosamente administrado, transfigura-se
em poderosa alavanca do trabalho e
da beneficência, resgatando lares e
corações para a Vida Superior.
Não está na inteligência, visto
que vemos, em toda parte, gênios transviados, utilizando
fulgurações do pensamento em apoio das trevas; urge
anotar, no entanto, que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz.
Não está na autoridade humana, de vez que habitualmente abraçamos criaturas, altamente revestidas de poder
terrestre, carregando o peito esmagado de angústia; é
necessário observar, todavia, que a influência pessoal em
auxílio à comunidade é base de segurança e fator de
harmonia.
(Psicografia F.C.Xavier, do livro Caminho Espírita,
Não está nos títulos acadêmicos, porque, em muitas
CEC)
ocasiões, encontramos numerosos amigos laureados com

MERECIMENTO
ESPIRITUAL

Construindo a Felicidade
“Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com
o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta
máxima: Fora da caridade não há salvação.”
(Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.
XV, item 5).
********

André Luiz
Todos os seus estados e condições,
realizações e
necessidades podem ser
definidos por máquinas, engenhos,
instrumentos, aparelhos, laboratórios
e
fichários da Terra; entretanto, não se esqueça
você de que o serviço ao próximo é a única
medida que fornece exata notícia do seu
merecimento espiritual.

“Para ser proveitosa, tem a fé que ser ativa: não deve
entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus,
cumpre-lhe velar atentadamente pelo desenvolvimento das
filhas que gerou.”
(Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap.
XXIII, item 17).

Credenciada

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CELULAR E FAX
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Rua Belo Horizonte, 468 - Fone: 3521-4100
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p r e s e n t e s
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ELO DE LUZ

3

SEDATIVOS HUMORTERAPIA

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
No túmulo de um matemático, lia-se o seguinte:
“Aqui jaz fulano de tal, que SOMOU e
MULTIPLICOU durante a vida, até que a morte, por um
CÁLCULO renal, o SUBTRAIU... Seus bens, os
parentes DIVIDIRAM...

Meimei
É possível te encontres sob o impacto de
aflitiva agitação.
Pacifica e serve.
Espera e trabalha.
Se dificuldades te espantam, eis chegada a
hora da fé ativa, requisitando-te mais apoio em
favor dos outros.
Se provações desabaram no caminho, terá
soado o instante da paciência.
Surgiram companheiros incompreensivos. . .
Estarão em erro.
Viste irmãos desinformados. . .
Necessitam eles de esclarecimento na luz da
tolerância.
Despontam acusadores. . .
Precisam de assistência fraterna.
Destacam-se aqueles outros que envenenam
circunstâncias e pessoas, quando a mente se lhes
mergulha em desequilíbrio. . .
São doentes, aguardando medicação.
Em toda situação insegura, arrima-te à
confiança em Deus, amparando aos que te
rodeiam.
E à frente de todos os que, porventura, te
buscam tirar a serenidade, criando problemas e
conflitos, matricula-te, pela imagem, na tua
enfermaria de silêncio, e oferece-lhes o sedativo
da oração.

NA LOJA
O sujeito entra na loja do Salim e pergunta:
-- Salim está?
-- Salim foi pro Pará!
-- Que pena! Logo hoje que eu vim pagar a conta!
-- Non, Non, o senhor não entender. Salim foi propará
o recibo!
QUESTÃO DE REGIÃO
Duas amigas, uma da Capital e outra de Catanduva,
se encontram e a da Capital diz:
-- Que barbaridade essa dengue, está todo mundo
doente. Aqui em São Paulo nós chamamos esses
pernilongos de “muriçoca”, e lá em Catanduva, como
vocês chamam?
-- Lá a gente nem precisa chamar... eles vêm todos
sozinhos.

(Página recebida pelo médium Francisco
Cândido Xavier)

Não falar para
as paredes...
Quando falas a alguém, que no momento não tem
condições de assimilar ou aceitar suas palavras, é
como se falásseis para um vazio, palavras levadas
pelo vento, palavras faladas a uma parede onde não
encontra eco... portanto, às vezes, é sempre melhor
calar do que ser mal interpretado. É nesses casos que
o silêncio vale ouro!
Um amigo
JAS 19/10/2014

P

Picon
CORRETORA DE SEGUROS

desde 1967

SEMPRE PRESENTE

Euclides Picon
PABX (17) 3531-2280

Prece

Deus, Pai, de infinita bondade, ilumina minha alma
com tua misericórdia. Dá-me força e coragem, abranda
essa ansiedade, controla meus impulsos, norteia meus
passos para o bom caminho, asserena meus
pensamentos, liberta-me desse tormento. Ajuda-me
Senhor, para que eu possa voltar a sorrir com alegria, e
renascer minha fé a cada manhã. Graças, Senhor!

Atual
sport

Ismael Vieira dos Santos
Promotor de Vendas

Tel.: (17) 3576-1519
Res.: (17) 3572-1509
Cel.: (17) 99707-5450

ARTIGOS ESPORTIVOS E ORTOPÉDICOS
Rua Sergipe, 478
CEP 15800-100 - Catanduva - SP
web site: www.picon.com.br
e-mail: euclidespicon@terra.com.br

3522-1181

LAJE FORRO E LAJE PISO

Rua Januário D’Antonio, 1230
Centro - CEP 15960-000 - Ariranha/SP

Rua Minas Gerais, 538 - Centro - Catanduva/SP
atualsport@gmail.com

e-mail: lajesacacia@gmail.com
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Jesus em Casa

Caridade e você

Emmanuel
O lar é o santuário em que a Bondade de Deus te situa. Não
olvides a necessidade de Cristo no cenário de amor em que te
refugias.
Escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços
domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus.
Quanto seja possível, na mesma noite e no mesmo horário, faze
teu circulo íntimo de meditação e de estudo.
Depois da prece com que nos cabe agradecer ao Senhor o pão
da alma, abre as páginas do Evangelho e lê, em voz alta, alguns dos
seus trechos de verdade e consolo, para o que receberás a
inspiração dos Amigos Espirituais que te assistem. Não é
necessário a leitura por mais de dez minutos.
Em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, todos os
companheiros devem expor suas dúvidas, seus temores e
dificuldades sentimentais.
Através da conversação edificante, emissários da Esfera
Superior distribuirão idéias e forças, em nome do Cristo, para que
horizontes novos iluminem o espírito de cada um.
(Francisco Cândido Xavier. Da obra: Família, CEU).

QUE PEDES?

Emmanuel
"Louco, esta noite te pedirão a tua alma." – Jesus. (Lucas, 12:20)
Que pedes à vida, amigo?
Que pedes à vida, amigo?
Os ambiciosos reclamam reservas de milhões.
Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente.
Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são
próprios.
Os vaidosos reclamam louvores.
Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem.
Os despeitados solicitam considerações indébitas.
Os ociosos pedem prosperidade sem esforço.
Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço.
Os revoltados reclamam direitos sem deveres.
Os extravagantes exigem saúde sem cuidados.
Os impacientes aguardam realizações sem bases.
Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos
outros.
Essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura,
tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das
coisas mutáveis.
Vigia, assim, cautelosamente, o plano de teus desejos.
Que pedes à vida?
Não te esqueças de que, talvez nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma.

Cap. XVI – Item 9

Acredita você que só a caridade pode salvar
o mundo; entretanto, não se demore na posição
de comentarista. Não nos diga que é pobre e
incapaz de contribuir na campanha renovadora
da sublime virtude. Senão, vejamos. Se você
destinar a quantia correspondente a um
refrigerante ou um aperitivo em cinco doses,
segundo os seus hábitos, aos serviços de
qualquer hospital, no fim de um mês haverá
mais decisiva medicação para certo doente. Se
você renunciar ao cinema, de uma vez em cada
cinco, endereçando o dinheiro respectivo a uma
creche, ao término de duas ou três semanas, a
instituição contará com mais leite em favor das
crianças necessitadas. Se você suprimir um
maço de cigarros, em cada cinco de seu uso
particular, dedicando o fruto dessa renúncia a
uma casa erguida para os irmãos distanciados
do conforto doméstico, em breve tempo o
agasalho devido a eles será mais rico. Se você
economizar as peças do vestuário, guardando a
importância equivalente a uma delas em cada
cinco, para socorro ao próximo menos feliz, no
fim de um ano disporá você mesmo de recursos
suficientes para vestir alguém que a nudez
ameaça. Não espere pela bondade dos outros.
Lembre-se daquela que você mesmo pode
fazer. Francisco Cândido Xavier / Waldo Vieira
– O Espírito da Verdade 125 É possível que
você nos responda que o supérfluo é seu próprio
suor, que não nos cabe opinar em seu caminho e
que o copo e o filme, o fumo e a moda são
movimentados à sua custa. Você naturalmente
está certo na afirmativa e não seremos nós
quem lhe contestará semelhante direito. A
vontade é sagrado atributo do espírito, dádiva
de Deus a nós outros, para que decidamos, por
nós, quanto à direção do próprio destino.
Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão
aos companheiros que acreditam na força da
caridade e só ganhará realmente algum valor se
houver algum laço entre a caridade e você.
André Luiz

(Francisco Candido Xavier. Do Livro “Vinha de Luz” – FEB)
AUTO ELÉTRICO

Irmãos Nose & Cia Ltda.
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CENTROS ESPÍRITAS
UNDECÁLOGO DOS MÉDIUNS
PORVENTURA

De pé, na porta de minha pobre
choupana, olhava com os meus olhos
gêmeos de 82 anos, tudo o que estava na
minha frente.
Meus olhos cansados e tristes
contemplavam o mamoeiro, a mangueira, o
pé de guaraná, os pés de rosa que plantei; o
varal com minhas roupas usadas e simples
que lavei no dia anterior, com a calma que
herdei de Jó.
Meus olhos, os dois, olhavam também
os blocos de nuvens brancas passeando pelo
espaço azul, tão azul! Ah! Que vontade de
estar num desses blocos dando adeus a este
tipo de vida! Mas, acredito que os nossos
desejos são controlados por algum ser que
não conhecemos, que jamais vimos e, no
entanto, sentimos um amor infinito por Ele.
E meditando assim, meus olhos castanhos,
parecidíssimos um com o outro, viram
Deus entre as folhas da mangueira, agitadas
pelo vento brando. Mas ninguém, nunca viu
Deus. Como Ele é? Perguntei para os meus
olhos tristes e eles responderam assim: Às
vezes Ele é uma jovem muito linda ou um
belo rapaz; outras vezes uma anciã ou
ancião com semblantes sorridentes, lendo
um livro sagrado; às vezes parece uma
menina ou menino muito felizes; outras
vezes Ele parece uma árvore, um rio, a terra
onde pisamos sem o devido respeito, o
espaço infinito com seus corpos celestes e,
de repente, Ele se torna invisível, mas a
gente continua sentindo um bem estar tão
grande, uma paz incapaz de descrever,
parecendo que Deus está dentro de nós! Aí,
alguém que estava ao meu lado, perguntou
admirado: Como viu tudo isso, sendo
deficiente visual?
Sim, respondi-lhe, com um sorriso
cristão: sou cego, mas meu espírito não é.

1. Porventura alvejado pelos adversários da Luz a que busca
servir, que o médium siga adiante sem acomodar-se na queda.
2. Porventura atingido em sua fragilidade moral, que o
médium enxugue o pranto que lhe escorre da face e persevere na
conquista da fortaleza.
3. Porventura enredado nas armadilhas da própria
invigilância, que o médium não se renda à provação para a qual
concorreu.
4. Porventura escarnecido na vivência do ideal, que o
médium não se debruce sobre a cruz que transporta, lamentandose inutilmente.
5. Porventura golpeado pelas constantes investidas do mal,
que o médium não se exima da responsabilidade de arcar com as
consequências da tentação a que se dobrou.
6. Porventura transformado em causa de escândalo para
quantos o admiravam, que o médium não perca a esperança de
reabilitar-se perante a consciência.
7. Porventura arrependido pela deserção do dever, que o
médium não hesite em tomá-lo, embora a larga faixa do tempo
consumida em vão.
8. Porventura vacilante na fé, que o médium porfie na
sinceridade de suas convicções através das bênçãos que
prodigaliza aos que nele confiam.
9. Porventura condenado pelos seus erros tornados públicos,
que o médium não procure justificar-se denunciando as faltas
alheias.
10. Porventura traído em suas forças na tarefa além de suas
possibilidades, que o médium não despreze a oportunidade do
recomeço, procurando ser útil em um canto qualquer.
11. Porventura abandonado pelos companheiros que
incentivou no trabalho enobrecedor, que o médium não se
esqueça de que, por mais fundo o abismo a que tenha sido
arrojado, a mão de Deus sempre lhe estará estendida.
Odilon Fernandes (Espírito)
Fonte – Livro ABC da Mediunidade – Carlos A. Baccelli
CENTRO AUTOMOTIVO
FUNILARIA E PINTURA

Atendemos todas as Companhias de seguro
Carnes: Bovina, Suína, Frango, Churrasco, Frios

Site: www.buka.com.br
E-mail: buka@buka.com.br

Bonilha
PRESENTES
Tudo para decoração de sua casa.
Presentes para casamentos, Chá de cozinha,
Aniversário, Bodas de Ouro e Prata.

Aceitamos encomendas para festas em geral
Fone: (17) 3522-9494
Fone/Fax: (17) 3521-6021
E-mail: casa.salamanca@hotmail.com

Fone (17) 3522-6147 / Fax: 3521-2860
Cel. 9775-2064 (Buka)

Fone/Fax: (17) 3523-5173

Rua Brasil, 1425 - Cep 15810-030 - Catanduva - SP

Rua Andradina, 70 - Cep 15810-020 - Catanduva - SP

Rua Minas Gerais, 305 - Catanduva - SP
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DE RETORNO AO CAMINHO
Emmanuel
Em plena vida espiritual, antes de tornar ao terrestre
sorvedouro, contemplamos a paisagem do mundo em que
nos propomos realizar complicados serviços. Lá se
encontra o antigo lar que deixamos, velho ninho dourado
pelo sol de nosso amor e encharcado da lama de nossos
escuros débitos. E, disputando o regresso para a obra de
regeneração que nos cabe efetuar, prometemos sacrifícios
mil. É o coração amado que desejamos auxiliar no reajuste
doloroso, hipotecando cooperação e carinho para abreviarlhe os sofrimentos... É a conta que esperamos resgatar
integralmente, lançando ao futuro os nossos votos de
abnegação. É o inimigo multissecular que pretendemos
converter em irmão, ao preço de nossa renúncia suprema...
É a coleção de afetos e desafetos que insistimos em
receber, metamorfoseados em filhos de nossa ternura, para
conduzir, montanha acima, à feição de flores e espinhos,
jóias e pedras sobre o próprio peito... E, aqueles que se
elegeram orientadores do nosso destino, endossam-nos o
apelo... Voltamos, com a veste carnal que escolhemos e
conquistamos às situações e recursos de que nos supomos

necessitados para a tarefa que nos elevará. Mas, ai de nós!
Tão logo a matéria densa nos cubra parcialmente a visão,
olvidamos, à pressa, os compromissos assumidos. E
esquecemos promessas, entusiasmos e afirmações
edificantes que constituíam a base de nossos planos
redentores. Novamente na carne, deixamo-nos iludir pelas
requisições do pretérito e, ao invés de procurar o conselho
do amor que tudo compreende e tudo ilumina, buscamos as
falaciosas opiniões do “eu” enfermiço do passado que
teimamos retomar. E o adversário continua adversário, a
desarmonia prossegue desarmonia e a treva, sem alteração,
tudo ensombra, mergulhando-nos em desespero cruel. Ó
vós que guardais, por sublime depósito, as verdades do
Além, auxiliai-nos a sustentar o serviço do Amor!
Redimamos o passado que sentimos vivo e atuante dentro
de nós. Somente o fogo do sacrifício conseguirá extinguir
os remanescentes de nossos velhos erros e, assim sendo,
permaneçamos valorosos e leais à Divina Vontade, na cruz
de nossas obrigações santificantes, na abençoada certeza
de que, além do monte empedrado e triste de nossos
aflitivos testemunhos, brilha, infindável e divina, a celeste
alvorada de nossa eterna ressurreição.

SÚPLICA DA CRIANÇA
Meimei
Senhor! ...
Disseram os homens que me queriam tanto, mas ao atingir-lhes a casa, não
dialogaram comigo, segundo as minhas necessidades.
Quase todos me ofereceram um berço enfeitado, mas poucos me deram o
coração.
Afirmam que devo procurar a felicidade, entretanto, não sei como fazer isso,
se os vejo a quase todos sofrendo e rebelando-se por não aceitarem as disciplinas da vida.
Escuto-lhes as lições de paz, contudo, acompanho-lhes as rixas em vista de estarem sempre exigindo o maior
quinhão de recursos da Terra.
Recomendam-me buscar a alegria, mas, muitas vezes, observo que está misturado de lágrimas o leite que me
estendem.
Erguem palácios para mim, no entanto, entre as paredes dessas mansões coloridas e belas, renovam, a cada dia,
reclamações e queixas que não sei compreender, nem registrar.
Explicam que preciso praticar o perdão e, ao mesmo tempo, muitos me mostram como exercitar a vingança.
Senhor! ...
Que será de mim, neste grande mundo que construíste entre as estrelas, sempre adornado de flores e aquecido de
Sol, se os homens me abandonarem?
Fazei que eles reconheçam que dependo deles, como o fruto depende da árvore. E, tanto quanto seja possível,
dizei-lhes, Senhor, que terei comigo apenas o que me derem e que posso ser, enquanto estiver aqui, unicamente o
que eles são.
Livro: Antologia da Criança
Médium: Francisco Candido Xavier

pães - doces - bolos - salgados

O atendimento mais
carinhoso da cidade.

Rua 7 de Setembro, 62 - Catanduva - SP
Fone/Fax: (17) 3531-6633

Loja 1: Rua Antonio Girol, 553 - Pq. Glória - 3522.0620
Loja 2: Rua Pernambuco, 969 - Centro - 3523.4104
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PROVA DE PACIÊNCIA
Era uma vez uma ilha, onde moravam os seguintes
sentimentos: a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o
amor e outros.
Um dia avisaram para os moradores desta ilha que ela
ia ser inundada.
Apavorado, o amor cuidou para que todos os
sentimentos se salvassem; ele então falou:
-- Fujam todos, a ilha vai ser inundada.
Todos correram e pegaram seu barquinho, para irem a
um morro bem alto. Só o amor não se apressou, pois queria
ficar um pouco mais na ilha.
Quando já estava se afogando, correu para pedir ajuda.
Estava passando a riqueza e ele disse:
-- Riqueza, leve-me com você.
Ela respondeu:
-- Não posso, meu barco está cheio de ouro e prata e
você não vai caber.
Passou então a vaidade e ele pediu:
Oh! Vaidade, leve-me com você.
-- Não posso, você vai sujar meu barco.
Logo atrás vinha a tristeza.
-- Tristeza, posso ir com você?
-- Ah! Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha.
Passou a alegria, mas estava tão alegre que nem ouviu o
amor chamar por ela.
Já desesperado, achando que ia ficar só, o amor
começou a chorar.
Então passou um barquinho, onde estava um velhinho.
-- Sobe, amor, que eu te levo!
O amor ficou tão radiante de felicidade que esqueceu
de perguntar o nome do velhinho.
Chegando no morro alto, onde estavam os sentimentos,
ele perguntou à sabedoria:
-- Sabedoria, quem era o velhinho que me trouxe aqui?
Ela respondeu:
-- O tempo.
-- O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe aqui?
-- Porque só o tempo é capaz de ajudar a entender um
GRANDE AMOR!
Somente Jesus oferece estrada invariável para a
Ressurreição Divina.
Quem se desenvolve, portanto, com o exemplo e a
palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz
em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo,
pode ser considerado cidadão celeste.
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O VERDADEIRO
ESPÍRITA
Irmãos queridos,
Como trabalhadores da Seara do Mestre, e no
propósito de sermos seus discípulos fiéis, é preciso que
nos detenhamos de quando em vez, para analisarmos a
nossa atuação, a nossa melhoria interior dentro do
campo evangélico, doutrinário e filosófico.
Como a mensagem evangélica desta tarde nos fala
dos predicados do verdadeiro espírita, é preciso que nos
perguntemos em nossas meditações se realmente
estamos agindo como verdadeiros espíritas ou se somos
espíritas apenas na rotulagem.
Sim, irmãos, porque se verificarmos que não temos
nos modificado em nada dentro de nossas imperfeições,
se não conseguimos, ainda, dominar nosso maior gênio,
nossa arrogância, nossa impaciência, nosso orgulho,
enfim, todas as imperfeições que carregamos conosco
há milênios, está na hora de procurarmos as causas que
nos retardam a marcha.
Sabemos que carregamos conosco nossa bagagem
de conhecimentos, aprendizados efetuados em outras
existências e que se encontram adormecidos em nosso
inconsciente.
É preciso que despertemos nesta atual existência e
que possamos trazer ao plano da consciência tudo o que
temos arquivado em nosso espírito para assim despertar,
somarmos com a experiência atual o aprendizado que
precisamos adquirir.
Para isso a boa vontade e humildade, o desejo real e
sincero de progresso e evolução são necessários.
De nada nos adianta percebermos, sabermos,
conhecermos, tudo o que a doutrina nos traz. É preciso
que incorporemos estes conhecimentos em nosso
espírito e os transformemos em ações de paz, de
reconforto, de auxílio e de progresso, à nós mesmos e a
todos que nos rodeiam.
Que Deus, nosso Pai misericordioso, os abençoe e
ilumine e que Jesus, nosso Divino Mestre, os sustente
na aquisição de todos os requisitos necessários para se
tornarem fiéis e verdadeiros espíritas.

NEIO LÚCIO

Nazik Bauab de Almeida Silva
CEBM – 7/6/86
Do livro comemorativo dos 50 anos do CEBM

DROGARIA MODERNA
“MORELI & CIA. LTDA”
PRODUTOS ORTOPÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES,
VENDAS OU ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO:
CADEIRAS DE RODA E BANHO, ANDADORES, CAMAS
HOSPITALARES (uso doméstico), E OUTROS

VISITE-NOS

456

RUA MUNICIPAL, 574 - HIGIENÓPOLIS - CATANDUVA - SP
CEP 15.805-015 - FONE: (17) 3521-7373
E-MAIL: dinamicacomercial@terra.com.br

NET MÍDIA
TREIN@MENTO PROFISSIONAL
Cursos Profissionalizantes em Informática e Técnicos.
Rua: 13 de Maio nº 167 - Centro - Catanduva
Fone: 3522- 5015
netmidiacatanduva@hotmail.com
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O BRASIL PARA
NOSSOS FILHOS

Meu Brasil, teu passado feito de glória
se impõe como o condão de teu presente!
Segue à risca os ditames de tua História,
não temas os percalços que vêm à frente!
Se vivemos o teu passado às avessas,
se o agora nos deixa a todos no escuro,
cobremos dos políticos as promessas,
retomemos, já, à busca do futuro!
Extenso e uno te fez a Geografia!
Em teu território, uma única língua!
Armas imponentes, de grande valia,
que põem as adversidades à míngua...
Em todos os quadrantes tens abundância,
riquezas à vista e veios minerais,
promissoras juventude e infância...
E assim não seremos vencidos jamais.
“Florão da América” no seu pedestal!
Mantém o foco e supera os empecilhos!...
Não somos só futebol e carnaval,
façamos o Brasil para nossos filhos!

NOVO CAPÍTULO
A maioria dos livros que irmãos da Espiritualidade enviam
para o mundo físico têm o firme propósito de orientar, de forma
amorosa e sensata, os ensinamentos do próprio Cristo.
Quando Jesus disse aos seus discípulos que não restaria
pedra sobre pedra, alertava que o encanto com a grandeza das
organizações seria derrubado, para que Sua Obra pudesse
reluzir no campo do sentimento humano.
O problema da humanidade não é nem o Evangelho, nem a
religião que cada um abraça, mas SIM, a falta de preparo do ser
humano para administrar com sabedoria a sutil e profunda
influência dos sentimentos de orgulho e egoísmo que ainda
tomam conta dos corações e dos comportamentos.
É mister que, a preço de angústia e coragem, aquele que
deseja manter-se sintonizado com um futuro mais promissor,
submeta-se à delicada cirurgia remodeladora no modo de
pensar, sentir e agir, inspirado nas propostas claras da bendita
Doutrina Espírita, que convoca à aplicação do amor uns com os
outros.
Caminhar a passos rápidos se faz necessário agora! As
sementes de um novo tempo já estão disseminadas, tempo esse
que exige de cada um trabalho, determinação e valor moral.
As novas gerações do Espiritismo irão enriquecer a
humanidade com novos valores e novas referências, trazendo
assim um arejamento inspirador para escrever um novo capítulo
da nossa história com as marcas do Cristo, sobressaindo a
Mensagem do Amor.
Mãos à obra!
Um novo tempo já chegou!
Cristina

Ogui Lourenço Mauri

LAÇOS DE FAMILIA
Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais
das vezes, Espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por
uma afeição recíproca na vida terrena. Mas, também pode acontecer sejam
completamente estranhos uns aos outros esses Espíritos, afastados entre si por
antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo
antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família e sim os
da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os Espíritos antes, durante e depois de suas encarnações.
Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais.
Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos Espíritos, através das várias
migrações da alma; as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem
moralmente, já na existência atual.
Funerária

Rua Pará, 66 - Centro - Catanduva - SP
(17) 3522-4076 / 3523-9285

MARMORARIA DELLA MATTA LTDA
Decoração Infantil, Artigos para Festas,
Sorveterias, Lanchonetes,
Descartáveis, Embalagens e Kits p/ Cestas Café
da Manhã, Aperitivos e Infantil.

Antiga Marmoraria União
Especializada em Capelas, Túmulos, Altares,
Fachadas, Pisos, Pias e vendemos todo tipo de
Pedras Ornamentais

LOJA 1 Rua Maranhão, 868 - Centro
LOJA 2 Rua Amazonas, 83 - Centro
Fone/Fax: (17) 3522-0600
Fone: (17) 3524-7722
CEP 15800-020 - Catanduva - SP
CEP 15800-050 - Catanduva - SP
Site: www.afesteira.com - E-mail: afesteiracat@hotmail.com

Fones: (17) 3523-4911 - 3524-1084
Res.: 3522-7046
Rua João Chimello, 922 - Pq. Industrial III - Cep 15800-000
Catanduva - SP
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TIRANDO DÚVIDAS
1. Atendendo a desencarnados
que foram vítimas de acidentes
enquanto encarnados, vejo que
alguns trazem traumatismos,
amputações, e até desagregação
quase total do perispírito; em outros,
esse corpo permanece íntegro.
Não existe uma regra para se
explicar tanta diversidade de casos?
R. Existe, desde que você admita
que cada caso tem suas especificidades. Você falou acidentes. Vamos pois dividi-los em duas
maneiras: primeiro, quando ele ocorre "naturalmente",
sem a intenção do Espírito em provocá-lo. Nesse caso a
probabilidade de não lesar o perispírito existe; desde que
seu carma, ou seja, seus débitos se esgotem com aquela
parcela de pagamento que foi o acidente. Todavia, se o
Espírito se rebelar contra a sua expiação, abrigando a
revolta contra as condições em que se encontra e que
foram impostas pela lei que ele feriu, a sua condição de
acidentado lesa o perispírito. Se o acidente foi intencional, como ocorre com o suicídio, não há como não lesar,
amputar, e até, quando a agressão é forte e o desejo de
matar-se é profundo, em flagrante desrespeito às leis
divinas, avariar-se-á severamente o perispírito. Aqui a
intenção é tudo.
2. Como pode um perispírito ser severamente desagregado? O que fica revestindo o Espírito então?
R. O seu corpo mental. Vamos, para efeito didático, e
apenas para esse efeito, pois na prática os corpos do
Espírito são interligados, separar o ser humano em:
corpo físico+perispírito+corpo mental+Espírito. O
corpo físico pode ser destruído; o perispírito severamente avariado. O corpo mental, fronteira entre o Espírito e o
perispírito, não. Se houvesse vontade e evolução suficiente, o perispírito lesado poderia ser recomposto pelo
Espírito que dele se reveste. O problema é que o ser que
pratica o suicídio não tem conhecimento nem moral
suficiente para acionar o corpo mental, e utilizando-o
como molde, induzi-lo a recompor seu perispírito.
3. Quer dizer que o corpo mental jamais sofre uma
ranhura sequer, mesmo diante do desejo mais profundo
do Espírito em matar-se?

R. Eu disse que o corpo mental é
indestrutível. Em uma comparação
grosseira, podemos dizer que ele é a
caixa preta do avião. O molde onde
se situam todas as conquistas biológicas do ser. Como você classificou a
memória como biológica, no que
concerne às conquistas das formas e
funções, e psicológica, relativas à
inteligência, intelecto, moral podemos dizer que a primeira se situa a
nível de corpo mental e a segunda é
patrimônio do Espírito.
4. Em quais circunstâncias o perispírito pode sofrer
desagregação parcial, avarias, ferimento?
R. Em muitas situações e acidentes onde haja por
parte do Espírito a vontade de ferir-se ou de matar-se. No
suicídio, quando o desejo de morte é profundo, a depender do gênero de morte escolhido, o perispírito pode
sofrer as mais graves lesões. Não conhecemos um caso,
contudo, em que ele tenha se desintegrado totalmente.
Mesmo nos atentados suicidas, em que alguém amarra a
si 10 quilos de TNT, como ocorreu em Israel, o perispírito sofre vultosas desagregações, mas pode ser reconstituído com base no molde indestrutível que é o corpo
mental.
5. Volto aos acidentes: Diante de duas pessoas mortas
sob as rodas de um trem, sendo a primeira vitimada por
um suicídio e a segunda por um acidente inevitável,
como se apresentam seus perispíritos?
R. Já lhe dissemos que a intenção é tudo. Você não
leu nas obras da codificação que Deus julga mais a
intenção que o fato? O suicida se apresentará com o seu
perispírito severamente avariado. O acidentado terá o
seu perispírito sem prejuízos, desde que no instante do
acidente ou posteriormente, não tenha sido tomado por
sentimentos de culpa, tais como: eu poderia ter evitado;
eu fui culpado pelo que aconteceu.... Se ele tem a consciência isenta de culpa pelo que lhe sucedeu, seu perispírito não sofre avarias.

ENSINAMENTOS
DO VIVER

Livro: O Perispírito e suas Modelações
Luiz G. Pinheiro

Dra. Vanessa N. Martins
Crefito 13996-f

• Fisioterapia • Acupuntura • Cromoterapia

3522 9909 / 9775 4501
Rua Maranhão, 1518 - Catanduva - SP
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ELEIÇÃO DA DIRETORIA

No dia 26 de dezembro de 2014, reuniram-se em
Assembleia Geral, todos os sócios quites com a tesouraria,
para elegerem a nova Diretoria para o biênio 2015-2016,
cuja chapa, eleita por unanimidade, foi a seguinte:
Presidente – Jair Custódio de Oliveira
Vice-presidente – Jayme de Almeida Silva
1º Secretário – Dorival Struginski
2º Secretário – José Luiz de Carvalho
1º Tesoureiro – Fernando Garcia Túlio
2º Tesoureiro – Djalma Bergamasco
Diretor de Patrimônio – Hidielsi Flávio Mauri
CONSELHO FISCAL
Aires Pereira
Josephina Ormy Tesoro Avino
Nazik Bauab de Almeida Silva
SUPLENTES
José Eduardo Comar
Antonio José Antequera
José Barbosa de Souza

E X P E D I E N T E
EQUIPE RESPONSÁVEL PELO JORNAL ELO DE LUZ
Diretor Responsável - Jayme de Almeida Silva
Coordenadora - Maria Cristina Leonardi
Redatora - Therezinha Bassanetti
Redatora - Valéria Bazzanella Scamardi da Costa
Revisora - Maria Francisca Altem
Comercial - José Eduardo Comar
Comercial - José Barbosa de Souza
Expedição - José Eduardo Comar e Vera L. Marsaro

DEPRESSÕES
Se trazes o Espírito agoniado por sensações de
pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo,
no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar.
Se alguém te ofendeu, desculpa.
Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude.
Contratempos do mundo estarão constantemente no
mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de
todo núcleo familiar.
Trabalho é Lei do Universo.
Disciplina é alicerce da educação.
Circunstâncias constrangedoras, assemelham-se a
nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima.
Incompreensões com relação a caminhos e decisões que
se adote são empeços e desafios, na experiência de
quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos,
ao mesmo tempo, é realização impossível. Separações e
renovações representam imperativos inevitáveis do
progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento
da alma, para os ajustes e reajustes necessários à vida.
Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire a
elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de
amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos
aqueles que não se acomodam com estagnação.
Compreendendo a realidade de toda pessoa que
anseie por felicidade e paz, aperfeiçoamento e
renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos
visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser
corrigido e abraçando o trabalho que a vida nos deu a
realizar, prossigamos à frente.
Emmanuel

CHURRASCO
ESPECIAL
Será no dia 12/04/2015 o nosso tradicional
churrasco, para angariar fundos para as nossas
obras sociais.
Os convites estão na Praça de Alimentação
com o Sr. Raphael.
A Diretoria

Planejamento Gráfico e Impressão:
NOVA GRÁFICA - Fone/Fax: (17) 3522-1357
Tiragem: 1200 - Distribuição Interna e Gratuita
Assessoria e Consultoria Jurídica

Cynthia Menegoli Carlessi

Jussara Ap. Benatti
Psicóloga
CRP 06/83695

OAB/SP: 249.576

Fone: (17) 3521-5017 / 3522-7466
Rua Pernambuco, 620
Celular: 8113-4990
Centro | Catanduva - SP
E-mail: cynthiamcarlessi@hotmail.com
Cep: 15801-320

Rua 1º de Maio, 378b - Centro
Pindorama/SP
Cel.: (17) 99633-8215 e (17) 98111-5355
E-mail: ju_benatti@hotmail.com
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CENTRO ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES
DEPARTAMENTO DE ENSINO – 2015
DIRIGENTE: NÁZIK BAUAB DE ALMEIDA SILVA
FLUXOGRAMA DOS CURSOS

Fone: (17)

3523-8993
EVANDRO
Plotagens (cad), Banner Fotográfico e Adesivado,
Adesivos, Poster Fotográfico, Cartazes, Xerox p/b e
Colorido, Impressão Digital A3, Cartões de Visita,
Cartões e Convites Personalizados, Etiquetas Adesivas,
Encadernação, Plastificação, Imã de Geladeira.

Rua Ceará, 445 - Centro - Catanduva - SP
e-mail: plotcopy@terra.com.br

UM SHOW DE CHOCOLATE
Rua Minas Gerais, 314 Garden Catanduva Shopping
Centro | Catanduva|SP Loja A40
3525-0359
3525-3500

Dra. Cristiane Nicolau
Cirurgiã Dentista
Especialista em Endodontia (Canal)
CROSP: 66754

17 3521-3675
Rua Brasil, 498 - Centro
Catanduva - SP
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TRABALHOS DA CASA

SETORES

DOMINGO
3º Domingo do mês de março a dezembro
09:00 as 11:00 horas - Curso: Como Conviver em
Família
SEGUNDA-FEIRA
18:45 as 19:45 horas - Consultas no DEPOE
19:00 horas - Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
20:00 horas - Curso de Introdução a Doutrina Espirita 2º Ano
20:00 horas – Mocidade Espírita
20:00 horas – Escola Ed. Mediúnica 1º Ano
20:00 horas - Curso de Aprendizes do Evangelho 2º Ano
TERÇA-FEIRA
14:30 horas - Quitutes de Cozinha
14:45 as 15:45 horas - Consultas no DEPOE
16:00 horas - Evangelização e Passes
19:00 horas - Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
20:00 horas - Curso de Introdução a Doutrina Espirita 1º Ano
20:00 horas - Curso de Obras Básicas – 1º Ano
20:00 horas – Atendimento T.D.C. (Tratamento de
Desobsessão Complexa)
QUARTA-FEIRA
13:30 horas – Clube de Gestantes Meimei (Atendimento
às gestantes carentes)
14:30 horas – Art & Fatos (Pintura em tecidos)
19:00 horas – Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
20:00 horas – Desobsessão
20:00 horas - Curso de Aprendizes do Evangelho 1º Ano
QUINTA-FEIRA
09:00 horas – Grupo de Samaritanos (Passes em
Enfermos hospitalizados ou impossibilitados de
locomover-se até o Centro)
18:45 as 19:45 horas – Consultas no DEPOE
19:00 horas - Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
20:00 horas – Escola Ed. Mediúnica - 2º Ano
20:00 horas - Escola Ed. Mediúnica – 3º Ano
SEXTA-FEIRA
19:00 horas – Quitutes de Cozinha
19:00 horas – Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
18:45 as 19:45 horas – Consultas no DEPOE
20:00 horas - Evangelização Infantil
20:00 horas – Evangelização e Passes
SABADO
14:00 horas – Primeiro sábado de cada mês: Grupo
assist. Bezerra de Menezes (Entrega de cestas básicas
às famílias carentes)
15:30 horas – Desobsessão

Art e Fatos – Fátima Ap. Bersa Franco
Bazar - Fátima Ap. Bersa Franco
Biblioteca - Sueli Ap. Spagnol Comar
Clube das Gestantes - Terezinha R. Sanches
Contabilidade - João Veronezi
Cozinha - Cristiane Wicher Dusso
DEPOE - Jayme Almeida Silva / Ormy Tesoro Avino
Divulgação - Vera Lucia F. Vargas
Evangelização Infanto Juvenil - Andelena Ap. P. Ruiz / Lucia H.
Simões / Claudia Leblon / Maria Rita Tulio / Juliana Ruiz /
Dejanira P. Poletto
Escola e Cursos - Nazik Bauab de Almeida Silva
Eventos - Maria Aparecida M. Gomes
G.A.D. – Grupo de Apoio à Desobsessão – Hidielse Flávio Mauri /
Meire Nahes Colombo
Grupo Assistencial Bezerra de Menezes - José Dolci
Grupo dos Samaritanos - Iracema D. Stuchi
Lanchonete - Moacir Delalibera / Antonio José Antequera
Livraria - Sílvia G. Ortega / Angélica Camilo
Mocidade Espírita – Nelson Ap. Oliani / Maria Francisca Altem /
Eliana Orlando
Patrimônio e Manutenção - Hidielse Flávio Mauri / Nercy Alves
Trabalho Espiritual 4º Feira – Ana Paula P. Vivi / Laneir Pereira
Aparecida Alvez Neves / Terezinha Bassanetti
Trabalho Espiritual Sábado – Aline Brum Bassanetti / Delci Rodrigues
Rossi
Trabalho de Passes 3º Feira - Jayme A. Silva / Therezinha Bassanetti
Isabel M. S. Baságlia
Trabalho de Passes 6º Feira - Jayme A. Silva / Ayres C. Pereira
T.D.C. – Trabalho de Desobsessão Complexa – Ivan Ortega /
Marcia Gil Sanches
T.D.M. - Tratamento da Depressão pelo Magnetismo - Jair C. Oliveira /
José Luiz Ghirotti de Carvalho
Vasos e Jardins - Luís Carlos Fioravante
Vigilância - José Eduardo Comar
Xerox - Isabel Matos Souza Baságlia

Top Gás
Distribuidora de Água Mineral, Gás e Sucos
Distribuidor EXCLUSIVO

F. 3523-3720 / 3522-9389
RUA PERNAMBUCO, 528
CENTRO - CATANDUVA - SP

LIQUIGÁS
BR PETROBRAS

Ambas com
CERTIFICADO INTERNACIONAL QUALIDADE
exigido para produtos de exportação

DIRETORIA - 2015/2016
Presidente – Jair Custódio de Oliveira
Vice-presidente – Jayme de Almeida Silva
1º Secretário – Dorival Struginski
2º Secretário – José Luiz de Carvalho
1º Tesoureiro – Fernando Garcia Túlio
2º Tesoureiro – Djalma Bergamasco
Diretor de Patrimônio – Hidielsi Flávio Mauri

Conselho Fiscal
Aires Pereira, Josephina Ormy Tesoro Avino, Nazik
Bauab de Almeida Silva
Suplentes: José Eduardo Comar, Antonio José
Antequera, José Barbosa de Souza

A hora que passa é preciosa demais para que lhe
percamos a grandeza.
******
Aceitamos a experiência que o Senhor nos reserva
cada dia, fazendo o melhor ao nosso alcance.
******
Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de
trabalhar.

Transformamos Fitas VHS para DVD

