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arece que foi ontem, mas há um ano, nem tragédias, tudo gira em torno da nossa 
no dia 13/06, o C.E. ‘‘Fé, Amor e seleção canarinho e por incrível que pareça, PJustiça’’ comemorava setenta anos assistir aos noticiários se torna agradabilís-

de trabalhos a serviço do espiritismo, simo, a não ser que o nosso time vá mal. 
infelizmente essa casa de oração Como seria bom ter copa o ano todo, assim 
encontrava-se em um estado sofrível, com ficaríamos livre dos jornais carniceiros que 
o forro condenado (que viemos a saber se esforçam para levar o que há de pior para 
meses atrás), a pintura necessitando de dentro de nossos lares. Fica aqui um 
retoques e com sua segunda ala um conselho, como todo mundo precisa saber o 
verdadeiro depósito, onde tudo que não que está acontecendo e não se pode dar ao 
estava sendo usado era armazenado ali. luxo de desligar a TV no horário do jornal, 

No começo do ano, o calçamento interno faça como alguns, durante a reportagem 
e externo foram refeitos e após uns puxões apelativa, mude de canal.
de orelha, realizou-se uma limpeza geral, Nosso ‘‘O Farol’’, completa esse mês o 
onde  foi removido tudo que não era mais seu segundo ano, graças a Deus firme e 
usado. Através de campanhas, consegui- forte, cada vez chegando mais longe e claro 
mos angariar o montante necessário para a com a qualidade que sempre foi seu ideal.
troca do forro e graças a duas almas Agradecemos profundamente a todos os 
bondosas a pintura da sala principal foi patrocinadores que confiam em nosso 
renovada com muito esmero. trabalho e todo mês colaboram para que 

Só temos a agradecer a todos que mais uma edição desse facho de luz possa 
colaboraram pra que o Centro ficasse com chegar a centenas de pessoas. Lembrando 
cara de novo. E você é nosso convidado que se você também quiser auxiliar, estará 
especial para dia 14/06 às 20:00 horas, colaborando para que o 
presenciar a palestra comemorativa do 71º nosso noticioso chegue a 
aniversário do ‘‘Fé, Amor e Justiça’’. mais pessoas.

A cada quatro anos o país para por Fiquem com Deus!
ocasião da copa do mundo de futebol, os 

Inibmortjornais se esquecem das notícias infelizes, 
parecendo que não existem mais crimes 

71, MAS COM UM CORPINHO...

"A oração feita por um justo pode muito em Solta uma andorinha e ela buscará a 
seus  efeitos." - TIAGO,  5:16 altura.

onsiderando as ondas do desejo, em Minerais, vegetais, animais e almas 
sua força vital, todo impulso e todo humanas estão pedindo habitualmente, e a Canseio constituem também orações Providência Divina, através da Natureza, 

que partem da Natureza. vive sempre respondendo.
O verme que se arrasta com dificuldade, Há processos de solução demorada e 

no fundo está rogando recursos de respostas que levam séculos para descerem 
locomoção mais fácil. dos Céus à Terra.

A loba, cariciando o filhote, no imo do Mas de todas as orações que se elevam 
ser permanece implorando lições de amor para o Alto, o apóstolo destaca a do homem 
que lhe modifiquem a expressão selvagem. justo como sendo revestida de intenso 

O homem primitivo, adorando o trovão, poder.
nos recessos da alma pede explicações da É que a consciência reta, no ajustamento 
Divindade, de maneira a educar os à Lei, já conquistou amizades e 
impulsos de fé. intercessões numerosas.

Todas as necessidades do mundo, Quem ajunta amigos, amontoa amor. 
traduzidas no esforço dos seres viventes, Quem amontoa amor, acumula poder.
valem por súplicas das criaturas ao Criador Aprende, assim, a agir com justiça e 
e Pai. bondade e teus rogos subirão sem entraves, 

Por isso mesmo, se o desejo do homem amparados pelos veículos da simpatia e da 
bom é uma prece, o propósito do homem gratidão, porque o justo, em verdade, onde 
mau ou desequilibrado é também uma estiver, é sempre um cooperador de Deus.
rogativa.

Ainda aqui, porém, temos a lei da Livro: Fonte Viva, Emmanuel, piscog. 
densidade específica. Chico Xavier.

Atira uma pedra ao vizinho e o projétil 
será imediatamente atraído para baixo.

Deixa cair algumas gotas de perfume 
sobre a fronte de teu irmão e o aroma se 
espalhará na atmosfera.

Liberta uma serpente e ela procurará 
uma toca.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues  
Tempeste.
leudimilatempeste@ho
tmail.com

ORAÇÃO  DO  JUSTO

MENSAGENS
 DE EMMANUEL

iante de alguma 
desilusão que te Dimpulsione a perder o 

incentivo para o trabalho...
Diante da incerteza que te visite, 

apontando-te as tentações e riscos que 
te ameacem...

Diante de mudanças imprevistas que 
te obriguem a pensar e a deliberar sem a 
escora de afectos com os quais já não 
contas...

Diante da crítica destrutiva que te 
induza a desistir de cooperar na oficina 
do bem...

Diante de seres queridos que te 
deixem a sós, sem comiseração por tua 
sede e necessidade de companhia...

Diante de palavras impensadas, 
partidas de pessoas estimáveis que te 
façam mergulhar  no poço da 
amargura...

Diante do corpo doente e abatido 
que te lance o pensamento no deserto da 
tristeza e da insegurança...

Quando a morte reduzir ao silencio a 
voz daqueles que se te fazem queridos...

Quando qualquer sofrimento te 
abale os recessos da própria alma, 
entrega-te à fé, refugia-te em Deus, 
pensa em Deus, confia em Deus e 
espera por Deus, porque, acima de 
todas as tempestades e quedas, 
tribulações e desenganos Deus te 
sustentará.

Da Obra “Confia e Segue” –  Médium: 
Francisco Cândido 
Xavier

Colaboração Prof.  
Waldomiro B. Bana

NOS MOMENTOS GRAVES

Você gostaria de 
adquirir livros 

espíritas ou a Revista 
Internacional de 

Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. 

Waldomiro Bana 
(Dinho)



m 1928, um mendigo cego sofreu O cego ficou melhor depois de um mês sima desabou sobre a 
um acidente ao cair de um viaduto, e, quando Chico terminou uma oração de cidade, com muitos raios e Enuma altura de quatro metros, e foi agradecimento, os quatro choraram, e uma relâmpagos, assustando a 

levado por algumas pessoas até o centro das mulheres disse a ele que a prece havia todos. Um raio caiu bem 
Luiz Gonzaga para que lhe dessem ajuda. modificado suas vidas. próximo de onde ele e outras pessoas se 

Chico fez o que pôde pelo pobre As duas estavam se mudando para encontravam, chegando a matar um gato. 
homem, ajudando-o à noite (o período em Belo Horizonte para trabalhar. Uma foi O homem reuniu os parentes, avisando 
que tinha tempo para isso). Apesar da trabalhar numa tinturaria, e a outra se que o pior não tinha acontecido graças à 
assistência dada pelo médium, o tornou enfermeira. proteção dos espíritos, e pegou o 
acidentado precisava de cuidados durante Evangelho, abrindo-o numa página ao 

Espíritos Brincalhõeso dia. acaso. A mensagem que leu começava 
Assim, Chico publicou uma nota no assim: “Se fosse um homem de bem, teria Um caso bem-humorado era contado 

jornal semanal de Pedro Leopoldo morrido...” pelo próprio Chico, envolvendo um 
pedindo ajuda, independentemente de Foi o que bastou para que todos, apesar estudioso da doutrina, de Uberlândia que 
serem católicos, espíritas ou ateus. do clima de meditação, tinha o hábito de abrir O Evangelho 

Seis dias depois, surgiram no local caíssem na gargalhada. Segundo o Espiritismo para encontrar as 
duas conhecidas meretrizes da cidade, Diz-se que os próprios orientações adequadas, sempre que sentia 
dizendo que tinham lido o pedido e espíritos providenciaram necessidade – uma prática comum entre 
estavam dispostas a ajudar. E o fizeram, a brincadeira.muitos espíritas. 
ficando durante o dia com o enfermo e Certo dia, quando se encontrava em 
saindo quando Chico retornava. Antes de sua chácara, uma tempestade violentís-
irem embora, oravam com ele. 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier - CARIDADE E 
MUDANÇA DE VIDA

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seus Centro
.

Campanha

CASA DOS ESPÍRITAS
LINS

PALESTRA
18/junho – Aylton Paiva 

Tema: “Libertação”

PROMISSÃO/SP
ENCONTRO DE ESPIRITISMO E 

HUMANIZAÇÃO
27 a 29/agosto – Anfiteatro 

Municipal Dr. Mauro Ferreira 
Gama – “Humanização: 

Educando e ampliando os laços 
de afeto nas relações” - 

presenças: Wanderley Oliveira 
(BH/MG) – Carlos Pereira (PE) – 
Walter Oliveira (BH/MG) – Ana 

Claudia Bittencourt (Niterói/RJ) – 
Francisco Ortolan 

Fernandópolis/SP) – Agnaldo 
Paviani (Votuporanga/SP) 

info: www.ermance.com.br 
www.portalhumanizar.com.br 

Promissão: nice_casadocaminho 
@yahoo.com.br

AGENDALOJA DO CÉU
ndava eu pela estrada da vida SALVAÇÃO. Esta, a loja oferecia 
tempos atrás quando certo dia vi GRATUITAMENTE!!! Então peguei 
um letreiro que dizia: “Loja do uma generosa porção de cada uma, A
Céu”. suficiente para salvar-me e para salvar-

Quando me aproximei, a porta se te!
abriu. Quando me dei conta já havia Caminhei em direção ao caixa para 
entrado. Vi grupos de ANJOS por todos pagar a conta, já tinha tudo para fazer a 
os lados! vontade do MESTRE. Foi quando vi a 

Um deles me deu uma cesta e disse: ORAÇÃO e a agreguei à minha cesta já 
“Filho meu, compre tudo o que quiseres, repleta. Sabia que quando saísse eu a 
nesta loja há tudo de que um Cristão usaria.
necessita. E o que não puderes carregar PAZ e a FELICIDADE estavam em 
hoje, podes voltar amanhã e levar sem pequenas prateleiras, e aproveitei para 
problemas”. levá-las também; a ALEGRIA pendia do 

Comecei pegando PACIÊNCIA e teto, agarrei um pacote para mim.
logo em seguida AMOR, já que estavam Cheguei ao caixa e perguntei: 
na mesma prateleira. Mais adiante “Quanto devo?”
estava a COMPREENSÃO também a Ele sorriu e me respondeu: “Leva a 
comprei; iria precisar dela aonde quer tua cesta aonde quer que vás…”
que eu fosse. Uma vez mais, sorri e perguntei: 

Comprei, também, duas caixas de “Quanto realmente eu devo?” 
SABEDORIA duas sacolas de FÉ. Não Ele sorriu outra vez e disse: “Filho 
pude deixar de lado o ESPÍRITO meu, não te preocupes, Jesus pagou a 
SANTO pois que estava em todo o lugar. conta há muito, muito tempo atrás”.

Me detive por instantes para comprar 
FORÇA e CORAGEM, pois, me fonte: http://www. 
ajudariam muito na jornada da vida. centenaro.org/fabio/loja
Quando eu já tinha quase cheia a cesta, -do-ceu
lembrei-me que me fazia falta um pouco 
de GRAÇA, BENÇÃO. Colaboração Luciana 

E que não deveria me esquecer da B. Arioli Trombini
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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 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
PARADA 

OBRIGATÓRIA
Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

POSSO SIM
  

I

 Posso sim,
O mundo é grande demais,

Para externar meu pensamento,
E saborear tudo o que me convém,

Como dizia o Apóstolo Paulo,
Tudo me é lícito!

Mas nem tudo me convém.
 
II

 Assim será sempre possível,
Separar tudo que é claro do obscuro,

O verde do maduro,
O joio do trigo,

Os enganos dos desenganos,
A felicidade real, da falsa felicidade,

O falso amor mesclado de uma ponta de 
ódio,

A falsa modéstia, demonstrando a ficha 
dos episódios.

 
III

 Assim ainda é possível sim,
Saber quem sou eu,
Quem foi eu ontem,
Quem sou eu agora,

Pelos prismas do passado e o recente,
Ser o cidadão de bem,

Que o mundo espiritual de nós pretende,
Ser vento harmônico que nas faces vão 

soprar,
Ser o brotar dos sorrisos, que noutras 

faces devem brotar,
Ter uma energia, que transformada em 

pão,
Outras mentes. haverão de alimentar.

 
IV
 

Ser muito de tudo que é bom,
Ser neutro em tudo o que não é legal,

Ser uma alegria expressiva,
Em alto e bom tom.
Ser um elo de Deus,

Ajudando a provocar na Terra!
Uma grande ruptura do mal!

José Bastos

POESIA

FALHA NOSSA
ês passado, deixamos de 
registrar a já tradicional 
festa de Páscoa do C.E ‘‘Fé, M
Amor e Justiça’’, este ano 

patrocinada pela trabalhadora da casa, 
frequentadora assídua desde a sua mais 
tenra idade: Juliana Feres, filha do 
Edgar, agraciando a casa com uma 
infinidade de ovos de chocolate que fez 
a felicidade das mais de cinquenta 
crianças que se fizeram presente.

Obrigado Jú!!!!

ISMAEL GOBBO NO C. E. ‘‘FÉ, AMOR E JUSTIÇA’’

MANHÃ DE DOCES E SALGADOS
E FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA

o dia 10 de maio recebemos no 
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ o 
divulgador e palestrante espírita, N
Sr. Ismael Gobbo da cidade de 

Araçatuba, ele que distribui um email 
informativo com notícias espíritas do 
Brasil e do mundo para mais de 4.000 
pessoas.

Nesta noite o Sr. Ismael nos presenteou 
com uma viagem pelos lugares que o 
apóstolo Paulo de Tarso viveu e transmitiu 
as palavras do Mestre Jesus. Através de 
fotos feitas pelo próprio palestrante, 

tão iluminada deste nosso irmão Sr. Ismael tivemos a oportunidade de reviver os 
que tem feito muito pelo movimento caminhos percorridos pelo apóstolo dos 
espírita.gentios. Só temos que agradecer a presença 

m comemoração ao dia das mães foi sucesso foi tão grande que quando 
realizado no estacionamento do chegamos para registrar o evento, existiam 
Banco Santander a já tradicional apenas alguns pratos que também foram E
F e i r a  d o  L i v r o  E s p í r i t a ,  adquiridos posteriormente.

excepcionalmente este ano tivemos Só temos que agradecer a companheira 
também a venda de doces e salgados com o Lucy S. Falqueiro e a todos os 
objetivo de angariar fundos para a reforma colaboradores que encabeçaram a 
do forro do C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’. empreitada e conseguiram arrecadar o que 

Como podem ver na foto abaixo, o faltava para a conclusão da obra.
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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 o Prof. Waldomiro B Bana-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CAFELÂNDIA

AGRADECIMENTOS
Aos companheiros dirigentes espíritas, nós da SOCIEDADE 

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC - Cafelândia - S.P. 
agradecemos, a todos, que nos propiciaram e nos ajudaram a 
realizar este Evento - 1.o Seminário de Educação Infantil, sob a 
competente coordenação do palestrante Walter de Oliveira Alves 
- Araras - S.P..

Casas espíritas participantes:

07- S.U.E. ALLAN KARDEC - Cafelândia
05- C.E. AMOR E CARIDADE - Cafelãndia
03- C.E.FÉ. AMOR E JUSTIÇAS - Getulina
02- C.E. DR. BEZERRA DE MENEZES - Pongaí
02- C.E. APRENDIZES DO EVANGELHO - Sabino
10- C.E. IRMÃOS APRENDIZES - Lins
05- CASA DOS ESPÍRITAS - Lins
01- ASS. ESPÍRITA JOANA D'ARC - Lins

Total: 35

Que possamos nos encontrar mais vezes e agradecemos em 
especial ao Presidente da USE -INTERMUNICIPAL DE LINS, 
Décio Bressanin, que confiou em nós.

SOCIEDADE UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC - 
Cafelândia.

A Direção. 

Público Participante

Sr. Walter de Oliveira demonstrando o
exemplo ao vivo

omingo, 30 de maio, ocorreu na D do ano de 2010 será Educação Infantil e espírita e consequentemente no próprio 
SOCIEDADE UNIÃO ESPÍRITA Evangelização, com o intuito de fortalecer trabalho que ele realiza em sua cidade. 
ALLAN KARDEC - Cafelândia - o trabalho realizado pelas casas adesas e Auxiliado pelo público presente nos deu 

S.P. o 1.o Seminário de Educação Infantil, tentar de alguma forma auxiliar os exemplos ‘‘in loco’’, facilitando a 
realizado pela USE/Lins, com o apoio da educadores. compreensão da mensagem transmitida.
SUE, sob a competente coordenação do O encontro aconteceu das 09:00 horas às O pequeno Coral que se apresentou 
palestrante Walter de Oliveira Alves - da 16:00 com uma pausa para o almoço. liderado pela presidente da SUE a Sra 
cidade de  Araras - S.P.. O palestrante Walter Oliveira que é Marlene Felix Lanza, foi prova viva, que o 

Conforme cronograma traçado pela USE também escritor, direcionou seu trabalho maior investimento que uma casa espírita 
o tema a ser tratado na maioria dos eventos nos exemplos encontrados na bibliografia faz é ter uma evangelização fluente.

Coral da SUE


