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inda-se mais um ciclo, a esperança se data simbólica e que o mestre não tenha 
renova com a chegada de mais um nascido neste dia, o importante é Fprimeiro de janeiro, as promessas se relembramos as suas lições, orarmos para 

multiplicam, os pedidos de uma vida mais que o seu trabalho continue sendo feito, e 
branda é geral, a sonhada paz mundial, que nós também possamos ajudá-lo nesta 
saúde pra dar e vender e claro dinheiro no difícil missão que é transformar este orbe 
bolso, se acendem nos semblantes dos que em um  planeta de regeneração .
crêem no cordeiro de Deus. Impossível não agradecer a todos os 

É assim todos os anos, a fé faz-nos anunciantes que estiveram conosco durante 
acreditar que a virada do ano, também pode todo ano, sempre aptos a colaborar com o 
ser um momento de renovação, mas ‘‘O Farol’’, os colaboradores, que enviam 
esquecemos que todos os dias recebemos mensagens e também demonstraram as 
uma folha em branco para preenchê-la da suas opiniões, os companheiros da USE 
melhor maneira possível, portanto querido Lins, que através do Informativo fizeram 
amigo, não deixe para amanhã o que pode parte do nosso jornalzinho durante sete 
começar hoje. Lembre-se que o momento meses e com certeza em 2010 estará 
de rever as nossas atitudes começa agora, o novamente conosco e claro a você amigo 
estender a mão aos necessitados, a leitor, que é o motivo principal para que nós 
corringenda dos nossos vícios que tanto nos unamos a fim de que todos os meses 
atravancam a nossa evolução, o abrir de possamos preparar essa luz que indica a 
braços àquela alma que o convívio ficou direção correta aos que estão perdidos e 
insuportável, a imposição de limites à nossa reforça a fé dos que já estão no caminho 
língua, disponibilizar um pouco de tempo certo.
para as obras sociais e de sua casa espírita, Relembrando que a maioria das casas 
tudo isso pode ser feito hoje sem ficarmos espíritas estarão preparando algo para as 
limitado por datas. suas crianças, e você amigo leitor pode 

Que na noite do Natal possamos sim estar colaborando, é só se 
abraçar àqueles que nos são mais próximos, i n f o r m a r  c o m  a l g u m  
festejar, presentear, cantar as canções que representante.
acalmam nossos corações, mas não A todos um Feliz Natal, 
podemos esquecer do verdadeiro motivo prosperidades e até 2010.
que nos faz comemorar o vinte e cinco de 
dezembro, mesmo que seja apenas uma                 Inibmort

PROMESSAS E AGRADECIMENTOS

“E achado em forma como 
homem, humilhou-se a si 
mesmo, sendo obediente até a 
morte, e morte de cruz.” – 
Paulo. (Filipenses, 2:8)

O Mestre desceu para servir,
Do esplendor à escuridão...
Da alvorada eterna à noite plena...
Das estrelas à manjedoura...
Do infinito à limitação...
Da glória à carpintaria...
Da grandeza à abnegação...
Da divindade dos anjos à miséria dos 
homens...
Da companhia dos gênios sublimes à 
convivência dos pecadores...
De governador do mundo a servo de 
todos...
De credor magnânimo a escravo...
De benfeitor a perseguido...
De salvador a desamparado...
De emissário do amor à vítima do ódio...
De redentor dos séculos a prisioneiro das 
sombras...
De celeste pastor à ovelha oprimida...
De poderoso trono à cruz do martírio...
Do verbo santificante ao angustiado 
silêncio...
De advogado das criaturas a réu sem 
defesa...
Dos braços dos amigos ao contato de 
ladrões...
Do doador da vida eterna a sentenciado 
no vale da morte...

Humilhou-se e apagou-se para que o 
homem se eleve e brilhe para sempre!

Oh! Senhor, que não fizeste por nós, a fim 
de aprendermos o caminho da Gloriosa 
Ressurreição no Reino?

A u t o r :  E m m a n u e l -  
Psicografia de Chico 
Xavier. Do livro: Pão 
Nosso

C o l a b o r a ç ã o :  P ro f .  
Waldomiro Borges Bana.

a n h ã  d e  N a t a l .  P o u c o s  privilegiadas? Quando os homens 
companheiros compareceram à aprenderão a dividir, espontaneamente, o Mnossa habitual reunião no jardim que pensam que é seu?

público da nossa cidade. Como o nosso Sabe, Jesus, li o Evangelho de 
amigo idoso e sábio não compareceu, fui Lucas e fiquei a meditar na frase 
até sua casa. A porta estava apenas angustiada do Evangelista: “...e não havia 
encostada, e como eu chamei e não obtive lugar para eles”. Examinei a hospedaria 
resposta, entrei de mansinho. Atravessei do meu coração e sinto que já existe um 
uma sala mobiliada com a simplicidade, e pequeno espaço para o Seu nascimento. 
pela porta aberta de um pequeno quarto sem Lembrei-me de um evangelista moderno, 
mobiliário, vi meu amigo sentado em que escreveu num livro os diferentes 
posição de meditação. momentos e lugares que nasceu Pedro, 

Resolvi sair, sem fazer barulho, Paulo, Zaqueu, Madalena e outros. 
quando ouvi a sua prece e parei, Recordei o momento de intensa dor em que 
magnetizado. Vou tentar reproduzir para nasceu em meu coração. Foi naquele 
você o que escutei: momento que surgiu a minha religiosidade, 

“Amigo Jesus de Nazaré. Mais um a compreensão dos porquês da vida. Por 
Natal se apresenta em nosso calendário e isso, oro enternecido pela paz do mundo”
os homens continuam egoístas, violentos e Saí, sem fazer barulho, e quando já 
guerreando entre si. Poucos entenderam a estava quase na porta de saída, ouvi a sua 
Sua maravilhosa missão. Ainda O voz dizer para mim: vai com Deus, escritor. 
procuram num presépio ou com os braços A minha paz vos dou.
a b e r t o s ,  p re g a d o  a  c r u z .  H o j e  

Autor: Amilcar Del comemoramos o Seu Natal, e mais alguns 
Chiaro Filho. Do Livro: meses estarão homenageando o Senhor 
A Minha Paz Voz Dou...Morto, para depois festejar a ressurreição, 

sem compreendê-la.
Colaboração: Quando, Mestre, os homens terão 

Prof.ª Leudimila fraternidade entre si e compreenderão que 
Rodrigues TempestDeus  não  cr iou  c lasses  soc ia is  

O DIA DE NATAL - MEDITAÇÃO

JESUS PARA O HOMEM
MENSAGENS DE EMMANUEL



u a n d o  p s i c o g r a f a v a  o  o Chico começou a ter simpatia pelo pouco.
maravilhoso livro Paulo e sapo, e achar-lhe até certa beleza, É preciso, pois, que o Q
Estevão, do Espírito Emmanuel, particular utilidade, um verdadeiro Homem sinta a graça 
o Chico, via, ao seu lado, um servidor. que já guarda e lute, 

sapo  fe io ,  gorduchão ,  que  o  Terminou a recepção do formoso através dos três raios já suspensos, à 
amedrontava muito... livro e Emmanuel, completando o aquisição dos outros dois.

No princípio, distava-lhe alguns asserto, pondera-lhe, bondoso: - O Que saiba sofrer, amar, perdoar, 
metros. Depois, à proporção que a homem, Chico, será um dia, uma renunciar, até libertar-se do erro, dos 
grande obra chegava ao fim, o  sapo Estrela de Cinco Raios, quando possuir vícios, das paixões, e, desta forma, terá 
estava quase aos pés do médium. os pés, as mãos, e a cabeça alevantados, livres os pés para transformar-se numa 

Isto lhe dava um mal estar liberados. Já possui três raios: as mãos e Estrela de Cinco Raios e participar da 
intraduzível. a cabeça, faltando-lhes os dois pés, os vida de outras Constelações, em meio 

Emmanuel, observando-lhe o quais serão libertados quando perder a das quais brilha uma Estrela Maior, que 
receio, diz-lhe: - O sapo é um animal atração da Terra. é Jesus.
inofensivo, um abnegado jardineiro, Existem, no entanto, germens, Fonte: Chico Xavier na intimidade - 
que limpa os jardins dos insetos animais, seres outros, com os cinco Ramiro Gama
perniciosos. Não compreendo, pois, raios voltados para baixo, para a Terra, 
sua antipatia pelo pobre batráquio... sugando-lhe o seio, vivendo de sua 
Procure observá-lo mais de perto, com vida. Assim é o sapo, coitado, que luta 
simpatia, e acabará sentindo-lhe intensamente para levantar um raio, 
estima. pelo menos a cabeça. O boi já possui a 

Após ponderação justa de seu Guia, cabeça alevantada, já que progrediu um 

Colaboração:   
 Edgar Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

SEREMOS UMA ESTRELA 

DE CINCO RAIOS

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

laneta Terra, Nave Divina , Nave colher? Por que tantas catástrofes, esquecemos da Fraternidade, jogamos de PEscola. maremotos, terremotos, tsunames, lado a Humildade; emitimos à atmosfera 
E s c o l a  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  enchentes, secas, fomes? sentimentos nefastos que irradiam energias 
reaprendermos, saldarmos débitos, Enquanto no Norte ocorrem secas pesadas.
reconquistarmos valores, reformas íntimas terríveis, no Sul acontecem tempestades - Quando o desamor bate à porta de 
refeitas. enormes, onde ambas ceifam vidas? nossos lares e nos digladiamos em 

Voltando no tempo, vejo-me criança, E  n o s  a p a v o r a m o s  t a m b é m ,  sentimentos e atos carregados de mágoas, 
em que o sincronismo do compasso das preocupando-nos com nossas vidas e de dor, raiva, tristeza.
horas marcando o tempo, as estações do nossos entes queridos, diante dessas - Quando contaminamos nosso 
ano, o perfeito desenvolvimento da situações. ambiente moral e o extravasamos para o 
natureza com seu cadenciamento entre Mexemos na engrenagem perfeita ambiente material em forma de eflúvios 
fauna e flora: marcando perfeito ajuste do dessa grande nave, tirando peças dolorosos.
comando Divino, nos ofertando a dádiva da importantes, mudando outras de posições,  - Quando jogamos o lixo de nossos 
Vida, onde a época do plantar e colher era danificando outras ou colaborando para o sentimentos na atmosfera da grande Nave 
divisionado no perfeito espaço e tempo. desajuste de tantas outras. Mãe, escola bendita de reajuste que ainda 

Respeitava-se (ainda) a natureza com Como? Eu faço isso? não aprendemos a aceitar.
suas exuberantes demonstrações de Sim. FAZEMOS, NÓS, NÃO UM Ah, ela nos responde na proporção de 
agradecimento à Vida, na oferta dos NEM OUTRO. NÓS! nossas Ações, com sua Reação.
elementos essenciais ao bem-estar do ser QUANDO DERRUBAMOS AS Busquemos reciclar nossos sentimentos 
humano, na convivência fraterna homem- FLORESTAS, POLUIMOS OS RIOS, e desejos para que possamos colaborar com 
natureza. CONTAMINAMOS O MAR E ATÉ O o  Planeta no restabelecimento de suas 

O clima cadenciado, fazia nos lembrar ESPAÇO COM NOSSO LIXO. salutares energias.
que era a hora de guardar as roupas quentes, Colaboramos com o degelo das grandes P r o c u r e m o s  m o d i f i c a r - n o s  
ou tirá-las do baú; deixar os guarda-chuvas calotas polares, tiramos as vida animais de intimamente agindo de acordo com o 
de prontidão ou em descanso. seus habitat, transformando paisagens e Evangelho de Jesus, no: "Amai-vos uns aos 

Hoje nossos questionamentos, na eliminando vidas naturais, mexemos com a outros como vos Amei."
maioria das vezes se prendem a: o que sincronia da grande nave. Buscando agir de acordo com os 
acontece com o clima, com os animais e as Onde está a nossa responsabilidade? Ensinamentos do Mestre Jesus, estaremos 
plantas? É tempo de chuva ou de calor? De Como modificamos a energia dessa grande colaborando com perspectivas reais e 
seca ou frio? Escola, Planeta Terra? puras para a melhoria de Nossa Casa 

Como definir a época de plantar e - Quando deixamos morrer o Amor, Planetária.

Observação: Dentre a maravilhosa leitura 
Espírita, sugiro à de: "ESPÍRITOS 
ELEMENTAIS" - Paulino Garcia, pela 
psicografia de Carlos A. Baccelli.

      Waldinete Moreira

SOMOS RESPONSÁVEIS?



Página 03                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                01/12/2009

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

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar
PARADA 

OBRIGATÓRIA
Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

iante de uma sala de alunos de passagem em minha sala e percebi que 
6 e 7 anos, tendo em vista o a cada dia, nos lares, as pessoas não Dtérmino das aulas, fiz a falam mais de Jesus e muito menos de 

seguinte pergunta: qual o significado seus ensinamentos.
do Natal? A cada dia nossas crianças ouvem 

As crianças pensaram por alguns menos sobre religião, sobre amor e 
instantes e as respostas foram: caridade. O tempo disponível pelos 
presentes, festas, Papai Noel... pais é pequeno e esses ensinamentos 

Continuei a indagá-los e vendo que primordiais na educação das crianças 
não conseguiria outra resposta, ou acabam ficando em segundo ou até 
melhor, aquela que eu gostaria de ouvir, terceiro plano. 
disse-lhes que Natal significava o O verdadeiro significado do Natal 
nascimento de Jesus Cristo e percebi ainda não acontece em muitos lares, 
diante de mim que aquelas carinhas mesmo que seja uma pequena prece em 
nunca tinham pensado nisso! meio a tantas festas e brilhos, paremos 

Contei-lhes que, de maneira muito um momento para lembrarmos do 
simples, Cristo havia nascido no dia de aniversariante da noite e tudo que Ele 
Natal e que nos trouxe o significado do gostaria que fizéssemos para Ser 
amor pelo nosso próximo. O meu lembrado.
espanto não foi porque não se 
lembravam da história ou porque não Prof.ª Luciana B. Arioli 
haviam escutado em casa aquilo que Trombini
para eles naquele momento era a mais 
pura novidade. Pensei muito sobre essa 

O SIGNIFICADO DO NATAL

A Sociedade União Espírita 
Allan Kardec, comunica que, no 

dia 20 de Dezembro de 2.009 
(domingo), às 15:00h, haverá 

entrega de presentes, as crianças 
cadastradas durante o ano.

Haverá também o 
comparecimento do Benfeitor 

(as) para um encontro de 
solidariedade.

                                                                          
Projeto Amor Puro – 
Dezembro de 2.009.

                                                                           
Cafelândia –S.P. 
– Marlene Felix 

Lanza

COMUNICADOenho por meio, destas pequenas A minha entrada no meio Espírita, se 
palavras, agradecer a todos que deu quando eu e minha esposa, junto do Sr. Vconfiaram em mim. Izaniel e sua esposa, fizemos parte da 

Tendo  pa r t i c ipado ,  jun to  de  Gestão Trienal da Use – Intermunicipal de 
companheiros espíritas, a uma Use- Lins.
Distrital, na Capital de São Paulo, Dois casais e um só pensamento ajudar 
precisamente, Use – Distrital de São a Use, crescer, ter Sede própria, ajudar a 
Miguel Paulista. criar novos Centros Espíritas, em nossa 

Lá, por fazer parte, de uma Casa Região, mas o serviço lá em cima os 
Espírita, éramos muito unidos em pró da requisitou, de volta.
nossa Doutrina, tínhamos sim pareceres Quero agradecer ao Sr. Décio 
diferentes, mas ações claras, uns com os Bressanin, presidente atual da Use-
outros. Intermunicipal de Lins, que confiou em 

Quando um companheiro ou Casa mim.
Espírita (4) apresentava algum problema, Quero agradecer também a todos 
já rapidamente nos deslocávamos, em verdadeiros irmãos espíritas que conheci, 
socorro, deste ou desta. neste período, mas, como uma das metas 

Desde que cheguei  a  Use – desta atual Diretoria é ter Sede própria, 
Intermunicipal de Lins, notei que não era como delineou, seu 
assim, pensava que um dia mudaria. presidente, ao tomar 

Lá, Sede era também dentro de um posse ,  agora  f icou  
Centro Espírita, pois O LEMA A USE distante.
SOMOS NÓS e se cumpria. Agradeço a todos, 

Aqui, o pensamento “forte” é: a Use um grande abraço.
não pode ter Sede própria, porque corre o 

  Paulo Bueno Lanza.perigo de virar Centro Espírita, pasmem.

Você gostaria de 
adquirir livros 

espíritas ou a Revista 
Internacional de 

Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. 

Waldomiro Bana 
(Dinho)

CARTA DE AGRADECIMENTOS

Estejas comigo sempre,
mesmo na solidão do mundo.
Me ensine a bem amar,
O amor da nossa redenção
Tua inspiração me anima e me 
ampara.
Perambulando entre os séculos 
passados
Por rumos tortos caminhei.
No agora com o Cristo,
Vivo a hora do progresso.
Te sinto, mas não te vejo.
Ainda assim, te amo como a mim 
mesma.

No futuro espero,
Com todo amor de um coração que 
confia,
Que lá no alto estendas tua mão,
A caminho da aurora da
Vida verdadeira.

(Autora: Leila Regina Assunção dos 
Santos)

POESIA
MEU BOM AMIGO DO ALÉM
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina - CREFITO - 3/9738
Dra Érika A. Kataoka - CREFITO - 54942-F

Dra Eliyara Ikehara - CREFITO - 9971-3

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Fone: (14) 3552 2127

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

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau 

Brás n.º 954
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com a Prof.ª Waldinete Moreira-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

 Ouça o Programa Luzes no Caminho 
Rádio Terra FM  98,7 

das 16:30 às 17:00

Edgar Feres - Segunda e Quinta-feira
Prof.ª Leudimila - Quarta-feira
Prof. Waldomiro - Terça e Sexta

ALIANÇA ESPÍRITA DE 
PROPAGANDA E 
CARIDADE/AEPC

Revistas Infantis Coloridas 
(Espíritas) Gratuitamente  

somente pelo correio  envie 
dados e R$5,00 em selos  

endereço: AEPC/revistinha  
Rua Gino Amadei, 290  
Bairro Paulicéia  São 

Bernardo do Campo/SP 

 aepropagandaecaridade@gmail.com

.

Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Dezembro
.

07/12 – Capítulo XXI - Missão dos Profetas/ Prodígio 
dos Falsos Profetas
Reinaldo Trombini Junior

14/12 – Capítulo XXI Não Acrediteis em todos os 
espíritos
Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste

21/12 – Especial “Natal”
Waldinete Moreira

28/12 – Especial “Ano Novo”
Edgar Feres Filho

04/01/2010 – Capítulo XXI - Os falsos profetas
Leudimila Rodrigues Tempeste

Leia Livros Espíritas

Abuse da Biblioteca 
do seus Centro

.

“A maior caridade que se 
pode fazer é a divulgação 

da doutrina espírita” 
Emmanuel

Campanha

Balancete Anual do O Farol
Mês Patroc Valor Doações* Jornal Doações**

2008 60,00R$       

Janeiro 7 175,00R$     120,00R$     

Fevereiro 5 125,00R$     20,00R$   120,00R$     

Março 5 125,00R$     10,00R$   120,00R$     

Abril 5 125,00R$     150,00R$     20,00R$    

Maio 6 150,00R$     30,00R$   150,00R$     

Junho 6 150,00R$     100,00R$  250,00R$     

Julho 6 150,00R$     100,00R$  250,00R$     

Agosto 6 150,00R$     100,00R$  250,00R$     

Setembro 6 150,00R$     80,00R$   200,00R$     

Outubro 6 150,00R$     80,00R$   200,00R$     30,00R$    

Novembro 6 150,00R$     80,00R$   200,00R$     

Dezembro 6 150,00R$     120,00R$     50,00R$    

Total 1.810,00R$  600,00R$  2.130,00R$  100,00R$  

Caixa para 2010 180,00R$  

* Fevereiro e Março - Doação de Amigos - Maio a Novembro - USE Lins

** Abril - Semana Espírita - Outubro e Dezembro - Festa da Evangelização

Dia 19/12 das 
08:00 às 12:00

Ao Lado da Nossa 
Caixa

com livros a R$ 1,00

FEIRA DO LIVRO AGRADECIMENTO

Ao amigo Diego Cárceres 
da cidade de Sabino que 

dia 30/11 nos encantou com 
a palestra do Capítulo 
XVII do ESE - Sede 

Perfeitos
Que Deus o ilumine


