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iante aos dias difíceis que estamos 
encarando desde o momento do 
nosso nascimento, temos algumas D
zonas de conforto.

Alguns procuram no seio do lar seu 
refúgio ante os problemas, outros correm à 
procura da Natureza, muitos acreditam que 
sua paz está dentro de uma garrafa de 
bebida alcoólica.

Não estou aqui pra julgar, muito menos 
dar a receita de onde o amigo leitor pode 
encontrar o melhor lugar para ter alguns 
minutos de sossego. Se existe um bônus dentro de uma Casa 

Vou sim falar de mim, aonde toda a de Orações, com certeza a água fluída se 
semana, pelo menos por uma hora e meia eu encaixaria facilmente nesse status.
consigo desanuviar as tempestades que Isso que não citei da felicidade em 
teimam em dar o ar da graça. encontrar amigos e de vez em quando 

Estou falando do Centro Espírita. recebermos alguma mensagem mediúnica.
Quem tem filhos pequenos em casa sabe Acredito que os responsáveis por tudo 

que dificilmente encontraremos silêncio isso nos acompanha semanalmente da 
dentro desse local abençoado que habito. pátria maior, pois com certeza devem se 

 Porém toda Segunda-feira quando saio orgulhar do trabalho que eles começaram 
para abrir o C.E ‘‘Fé, Amor e Justiça’’, sei no dia 13 de junho de 1939, há 78 anos.
que aquele prédio já foi higienizado pelos Felicidade igual eles devem sentir de 
irmãos da mais alta estirpe. Sabemos quarta-feira nas reuniões vespertinas e no 
também que todos aqueles que se Sábado com a evangelização infantil.
encontram naquele recinto procuram o Por isso no dia de hoje, só podemos 
mesmo que eu. agradecer aos fundadores dessa Casa e a 

Desde o momento que acendo as luzes e todos aqueles que vieram depois e a 
coloco no pequeno rádio a música relaxante mantivera em atividade até os dias de hoje.
que vai tomando o nosso ser e nos levando Obrigado!
ao encontro dos espíritos guardiões,    
recebemos os eflúvios Beijos no coração.

               Inibmort

abertos para as explanações da noite.
Independente do tema abordado, muito 

menos do amigo que vos fala, sempre 
estamos recebendo presentes celestes, tanto 
pro adiantamento intelectual, como o 
moral.

A oração final, entremeada às vibrações, 
faz-nos doadores, após tanto termos 
recebido.

Já o passe vem reorganizar nossas 
energias para o enfrentamento da semana 
que está apenas começando.

salutares e as 
bênçãos divinas.

Aguardando silenciosamente a oração 
que dá início aos trabalhos já estamos 
preparados com o coração e ouvidos 

78 ANOS

O SONHO DE LUTERO
onta-se que certa vez Martinho Lutero do Pai, ocupando todas as suas múltiplas agremiações com títulos e rótulos 
sonhara. Achava-se nos umbrais* dos moradas. religiosos; os que aspiram à glória de Deus, C
tabernáculos eternos. Interrogou ao bem comum, a felicidade coletiva. Os - Dize-me, então, depressa: quem são os 

então, sofregamente, o anjo ali de guarda: que se salvam...que se salvam, e a que igreja pertencem na 
- Estão aí os protestantes? Terra? - Basta! - atalhou Lutero. Já compreendo 

tudo: preciso voltar à Terra e introduzir - Não, aqui não se encontra um - A todas e a nenhuma - aclarou por fim o 
certa reforma na Reforma!...protestante, sequer. guardião da entrada das Celestes Moradas. 

- Aqui não se cogita de denominações, nem - Que me dizes?! Os protestantes não 
de dogmas. Os que se salvam são os que alcançaram a salvação mediante o sangue Vinícius Pedro de Camargo
visitam as viúvas e os órfãos em suas de Cristo?!
aflições, guardando-se isentos da - Já lhe disse e repito: não há aqui * Umbral – Do latim UMBRA = Sombra. 
corrupção do século. Os que se salvam são protestantes. No Espiritismo é a zona obscura localizada 
os que procuram aperfeiçoar-se,  - Então - tornou, espantado, o em torno do Planeta. Neste caso, foi usado 
corr igindo-se  dos  seus  defei tos ,  sistematizador da Reforma - será que aqui para designar às portas do Céu, pois no 
renascendo todos os dias para uma vida estejam os católicos-romanos, os membros espanhol umbral é igual a “soleira da 
melhor. Os que se redimem são os que daquela Igreja que abjurei? porta”.
amam o próximo e renunciam ao mundo, - Tampouco conhecemos aqui os filhos 
com suas fascinações. São os que porfiam, dessa Igreja; não existem aqui romanos. (Fonte: “Nas Pegadas do Mestre”)transitando pelo caminho estreito, juncado 

- Estarão, quem sabe, os partidários de de espinhos: o caminho do dever. Os que se 
Maomé ou de Buda? purificam são os que obedecem à voz da 

- Não estão, nem uns nem outros. consciência, e não aos reclamos do 
Intrigado, insistiu Lutero: interesse. Os que conquistam a Divina 
- Dar-se-á, acaso, que o Céu se encontre Graça são os que trabalham pela causa da 

desabitado?! Justiça e da Verdade, que é a Causa 
- Tal não acontece - tornou serenamente o Universal e não pelo engrandecimento de 

anjo - Incontáveis são os habitantes da casa causas regionais, de determinadas 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

LOCAL: CASA DA CULTURA/LINS
DIA: 29/06
HORÁRIO: 20:30
VALOR: R$ 30,00

Mais informações nos
Centros Espíritas

TEATRO
ESPÍRITA

PALESTRA EM COMEMORAÇÃO
 AOS 78 ANOS DO C.E. 
‘‘FÉ, AMOR E JUSTIÇA’’

PALESTRANTE:
 LUIS OTÁVIO HENRIQUE

TEMA: NOSSA FÉ TRANSPORTA 
TUDO? Baseado no Capítulo no 

Capítulo 19 do ESE
DIA: 12/06 - HORÁRIO: 20:00
RUA WENCESLAU BRÁS, 954

GETULINA 



omentava André, o apóstolo O  d i s c i p l i n a d o r  
prestativo, as dificuldades para começou a obra de auto-
afeiçoar-se às verdades novas, a p r i m o r a m e n t o ,  C

quando Jesus narrou para a edificação de esperançoso e otimista; 
todos: entretanto, o seu antigo 
- Um homem, singularmente forte, que martelo lhe feria agora tão 

se especializara em variados serviços de rudemente a própria carne que ele, ao 
reparação e reajustamento, foi convidado invés de consertar os pés, os braços e os 
por um anjo a consertar um aleijado que olhos, caiu a contorcer-se no chão, 
aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a desditoso e revoltado, proferindo 
tarefa. blasfêmias e vomitando injúrias contra 
Avizinhou-se do enfermo, de martelo em Deus e o mundo, quase paralítico e quase 

punho, e, não obstante os gritos e lágrimas cego.
que a sua obra arrancava do infeliz, Ele mesmo não suportara o regime de 
aprimorando-o, dia a dia, cumpriu o salvação que aplicara aos outros e o 
prometido. próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo, com 
O mensageiro divino, satisfeito, rogou- extrema dificuldade o identificou, tão 

lhe a contribuição no aperfeiçoamento de diferente se achava.
u m a  v e l h a  c o x a  q u e  d e s e j a v a  Findo o longo exame a que submeteu o 
ardentemente a entrada na Corte Celeste. infortunado, o mensageiro do Eterno não 
O trabalhador robusto, indiferente aos teve outro recurso senão confiá-lo a outros 

gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina educadores para que o reajustamento 
curativa e, gradativamente, colocou-a em necessário se fizesse, com o mesmo rigor 
condições de subir às Esferas Sublimes. salutar com que funcionara para os outros, 
O ministro do Alto, jubiloso, solicitou- a fim de que o notável consertador se 

lhe o concurso no refazimento de um aperfeiçoasse, convenientemente, para, 
homem chagado e aflito que anelava a então, ingressar no Paraíso.
beatitude endêmica. Diante da estranheza que senhoreara o 
O consertador não hesitou. ânimo dos presentes, o Senhor concluiu:
Absolutamente inacessível aos petitórios - Usemos de paciência e amor em todas 

do infortunado, queimou-lhe as úlceras as obras de corrigenda e aprendamos a 
com atenção e rigor, pondo-o em posição suportar as medidas com que buscamos 
de elevar-se. melhorar a posição daqueles que nos 
Terminada a tarefa, o anjo retornou e cercam, porque para cada espírito chega 

requisitou-lhe a cooperação em beneficio sempre um momento em que deve ser 
de um jovem perdido em maus costumes. burilado, com eficiência e segurança, para 
O restaurador tomou o rapaz à sua conta e a Luz Divina.

deu-lhe trabalho e contenção, com 
tamanho tirocínio, que, em tempo breve, a 
tarefa se fazia completa.
E, assim, o emissário de Cima pediu-lhe 

colaboração em diversos casos complexos 
de reestruturação física e moral, até que, 
um dia, o emérito educador, entediado da 
existência imperfeita na Terra, implorou 
ao administrador angélico a necessária 
permissão para seguir em companhia dele, 
na direção do Céu.
O embaixador sublime revistou-o, 

minuciosamente, e informou que também 
ele devia preparar-se com vistas ao grande 
cometimento; mostrou-lhe os pés 
irregulares, os braços deficientes e os 
olhos defeituosos e rogou, dessa vez, 
reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-
se.

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
Página 02                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                06/2017

 JESUS NO LAR 

*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

O EDUCADOR CONTURBADO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

VALORES NO CORAÇÃO
Doação...
Benevolência...
Caridade...
Indulgência...
Esperança...
Altruismo...
Perdão...
Compaixão...
Passam-se os anos.
Mas a cada experiência que nos 

marca...
...Fica a certeza que 

a única segurança, de 
f a t o ,  s ã o  e s s e s  
valores no coração!

       Diogo Cáceres

POESIAS
AINDA BEM QUE
TENHO VOCÊS!

  

I
 Ah! Que maravilha!

No meu dia a dia eu tenho vocês,
Como Deus apiedou-se de mim!

Porque sem vocês, onde eu encontraria,
Tantas mãos belas, sem fim!

II

Por isso posso dizer,
Sem nenhum medo de afirmar,

Pois segurando em vossas mãos,
Nos momento que a vida tem apuros,

Ninguém sente sozinho no escuro,
E ai fiquei mais forte,

Para dentro dela caminhar!

III

Ai eu também senti, que às vezes,
 Vem nos, o colóquio do desamor,

Mas em cada um de nós, 
Existe lunetas da imaginação, que se 

quisermos,
Conectar-se-ão, aos clarões dos céus,

Abrandando-nos as fibras dos coração,
E foi ai nesse interín, que encontramos,

O toque amigo das vossas mãos!

José Bastos 

http://www2.quatromaosdeluz.com.br/

Quatro Mãos

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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PEQUENOS GESTOS DE AMOR
quele era mais um dia, numa grande violência. Você me lembrou de que sou gente, 
c idade,  dessas  comuns,  que você me tratou, como há muito não A surpresa a fez mudar de postura A

encontramos esparramadas pelo país. acontecia: como gente. Muito obrigado!corporal. Mudou também seu olhar.
A urgência habitual fazia com que as E do mesmo modo como apareceu, Ele então completou a frase: Eu só 

calçadas ficassem repletas de pessoas, que sumiu entre a multidão. Ela ficou ali, queria algum dinheiro para a próxima 
corriam, nas suas preocupações do dia a deixando-se inundar pelas lágrimas, feliz dose.
dia. por ter seguido seu impulso de amor.A dor com que aquela frase foi dita lhe 

Com ela não era diferente. Apressava-se *   *   *cortou o coração. Pensou em como aquela 
na saída do metro, visando desembocar na vida estava se esvaindo na dependência Assim se aprende a amar. Tratar aos 
grande avenida que a levaria aos seus infeliz. outros, não importa quem, como 
compromissos. gostaríamos que fizessem conosco, ou O que fazer por ele?

E eram tantos. Pela memória, ia com algum dos nossos.De imediato, ocorreram-lhe à mente as 
repassando o roteiro das tarefas que lhe Vencer o medo, oferecer o que temos de lições do Evangelho de Jesus.
competia realizar nas próximas horas. melhor no coração, nem que seja pelo Ao pensamento, veio-lhe a frase à boca, 

As escadas rolantes a conduziram para a tempo de um abraço.quase sem raciocínio, mas cheia de 
calçada e para um encontro inesperado. Às vezes, é apenas isso que um sentimento: Eu não posso, não quero lhe 

Justo em sua frente, um jovem. O rosto desconhecido precisa de nós. Uma palavra dar o dinheiro para a próxima dose, mas 
se escondia atrás da sujeira. Os olhos de otimismo, um sorriso generoso, um posso lhe dar um abraço.
saltados das órbitas denunciavam o olhar de compreensão.Sem que o jovem pudesse compreender 
consumo de entorpecentes. As roupas Pequenos carinhos, capazes de o que se passava, ela o abraçou. E ficou 
maltrapilhas indicavam o abandono de amenizar dores e de tratar feridas, dessas assim, envolvendo-o, demoradamente.
tudo. que todos trazemos na alma.Foram alguns segundos eternos, que a 

Sua primeira reação foi de medo, de ambos emocionou até às lágrimas.
defesa. Redação do Momento Espírita, com Ela, condoída pelo jovem desiludido. 

Lançou-lhe um olhar assustado, ao base em fato narrado na XIX Conferência Ele, impactado pelo gesto de amor 
mesmo tempo em que levava as duas mãos Estadual Espírita, por Divaldo Pereira inesperado.
à bolsa, num movimento de proteção. Franco,  em Pinhais ,  Ao afastar-se do abraço, ainda surpreso 

Ele a olhou com o resto de lucidez que Paraná, em março de pelo gesto fraterno, carinhoso, que 
ainda tinha, e lhe disse: Eu não quero nada, 2017.recebeu, confessou:
não vou lhe tomar nada. Eu estava a ponto de me matar. Nada 

A reação do rapaz a surpreendeu. Colaboração: Luciana mais valia na minha vida. Já não me 
Esperava que ele fosse lhe arrancar a bolsa, Beatriz Arioli Trombinireconhecia como gente. Vivia uma vida de 
dar voz de assalto, fazer algum gesto de bicho, e era tratado como tal.

CONHEÇA O SITE DA USE - http://uselins.wordpress.com/
Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Acompanhem a USE/Lins no Facebook - https://www.facebook.com/ 
useintermucipal.lins

 

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 800 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

ão importa que os dias estão negros Não importa o que os outros estão Não importa que a audiência do concerto 
e difíceis, o que importa é que o deixando de fazer, o que importa é a sua seja pequena, o que importa é a essência do 
amanhã será um novo dia e sol consciência a respeito do que fazer. apresentado e transmitido.N
voltará a brilhar. Não importa se a ingratidão das pessoas A vida é uma bênção divina e deve ser 

Não importa que as dores físicas te deixa desanimado, o que importa é que encarada com muita disciplina, seriedade e 
a s so l em a  nos sa  v ida  t r azendo  tudo o que vier a fazer, o faça de coração. com a sabedoria de que o período terreno é 
questionamentos e incertezas, o que muito curto para absorver todo o Não importa que a sua obra seja mal 
importa é o resgate e reajustes da alma conhecimento necessário para se tornar um interpretada, o que importa é que continue a 
comprometida. espirito com o discernimento de que tudo é fazer sempre com muita dedicação e amor.

lícito, mas nem tudo é saudável para o seu Não importa as chagas abertas no Não importa que o julguem e 
crescimento.coração, o que importa é a lapidação dos crucifiquem, o importante é levar a 

sentimentos que edificam o espírito. consciência da mudança interior.
AullusNão importa que a mudança das pessoas 

seja difícil e muito lenta, o que importa é 
continuar semeando.

Não importa que pensem que suas 
palavras são vãs e perda de tempo, o que 
importa é o despertar das pessoas para a 
nova era.

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)

IMPORTANTE É VER A VIDA  POR OUTRO PRISMA

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

CC

Falar com Jully Anny

Cred Certo
         Empréstimos Consignados

Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidor Público (Estadual e Federal)

Crédito Rápido, Fácil e descomplicado com
as melhores taxas e prazos.

Conheça nossa loja:
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 610
CENTRO - GETULINA (14) 3552-2127
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Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 12/06 - Luis Otávio Henrique

DIA 19/06 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 26/06 - Edgar Feres Filho 

DIA 03/07 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

Reuniões todas as 6ª feiras 20:00 h.
Fone:(14) 9740 4615

Email: aaov50dcafsp@gmail.com
Site:www.alcoolicosanonimos.org.br

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Quarta - Grupo de Oração - 15:30 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

MENSAGENS DE EMMANUEL
 VENCEDORES

ejam quais forem as 
tribulações da vida em que S
te encontres...

Se tens a estrela da confiança sob as 
nuvens pesadas do sofrimento...

Diante de conflitos que te pareçam 
calamidades, arrasando-te a vida...

À frente de provas que mais se te figuram 
conspirações das trevas, aniquilando-te o 
ser...

Se incompreensões de criaturas queridas 
te colocaram em labirintos de pranto...

Quando te venha a idéia de eu todo te 
fa l ta ,  a inda  mesmo os  recursos  
indispensáveis à própria subsistência...

Ante a presença da morte, ao subtrair-te a 
presença de pessoas queridas...

Nas enfermidades que te segreguem nos 
tratamentos difíceis e dolorosos...

No centro de problemas que se te revelem 
insolúveis...

Quando os seres amados se entreguem à 
descrença, ridicularizando-te a fé...

Ante as lutas da vida, quando o mundo te 
imponha ao espírito o gosto amargo da 
solidão e da derrota...

 ***
Ergue o pensamento a Deus e confia em 

Deus, porque Deus não te abandona e 
tomará tuas aflições e tuas lágrimas para 
alimentar com ela a luz da esperança, 
porque, quase sempre,é com a luz da 
esperança dos aparentemente vencidos que 
Deus ilumina o caminho dos vencedores 
que estão sempre agindo e servindo na 
construção do Mundo Melhor.

(Do livro Momentos de Ouro. 
P s i c o g r a f i a  d e  
Francisco Cândido 
Xavier)

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

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

rmãs, irmãos queridos! Alegremo-nos sentimento amoroso dos servidores de 
e esperemos que os nossos nomes última hora, pelas suas bocas falaram as I
sejam escritos no livro do reino dos vozes imortais, pela ternura de cada um 

céus. recebestes o pábulo Divino da verdade, 
repartiu, alimentai-vos de luz para que Lembremo-nos ,  encarnados  e  
nenhuma sombra permaneça em vosso desencarnados, para atender o suave e 
amanhecer, e, repetindo os 500 da doce chamado de Jesus, para que lhe 
Galileia: “Ide e pregai”com o exemplo.sigamos as pegadas.

A sociedade está cansada de âncoras de Não  t e rg ive r semos ,  não  nos  
vozes trabalhadas e de discursos bem enganemos nem enganemos a ninguém.
formulados, apenas repetindo palavras, O sentido profundo da vida é amar, 
as nossas nascem nas fontes augustas da sejamos nós aquele que amamos sem 
espiritualidade para onde marchais, e qualquer interrogação.
sede, em quaisquer circunstâncias Que logremos colocar Jesus, no ádito 
aqueles que amam.do nosso coração, para que a sua seja a 

Jamais vos arrependereis por haverdes nossa voz, os seus sejam os nossos atos.
amado, por haverdes oferecido uma Nunca houve tanto sofrimento no 
segunda chance, por haverdes sido mundo, tanta tecnologia de ponta e tanta 
vítimas, pois que esses que cultivam os solidão.
dons do Espírito são bem-aventurados, Temos todos, carência de ternura de 
não vos esqueçais dos filhos do Calvário entendimento, porque ainda traímos, 
que perambulam ao léu, longe e perto dos dominados pela sensualidade, ainda 
vossos sentimentos.amaldiçoamos no desejo injustificável de 

Jesus escolheu as praias, as tascas, ocupar posições transitórias que nos 
onde estava a ralé para falar-lhes de um enganam.
reino de amor, dizei-lhes também, que as Que o nosso esforço em uma conexão 
dores do mundo quando bem suportadas entre o mundo espiritual e o mundo físico 
transformam-se em estrelas formando seja de luz, para que a madrugada da Era 
uma via láctea de bênçãos da Nova inunde a terra em sombra desses 
imortalidade.dias, com a dúlcida figura de Jesus.

Ide, pois, filhos e filhas queridas, na Ouvistes as narrações traçadas pelo 
direção do mestre que de braços abertos 
espera por todos nós.

Trazemos-vos as palavras amigas dos 
espíritos espíritas que estão conosco 
nesses dias, e continuaremos convosco 
até a consumpção dos evos conforme 
promessa do mestre.

Do servidor humílimo e paternal de 
sempre, Bezerra.

Muita paz, filhos e filhas.

(Mensagem de Bezerra de Menezes no 
encerramento da XlX Conferência 
Espírita do Paraná em 19/03/2017.)

MENSAGEM DE BEZERRA DE MENEZES
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