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 de conhecimento geral que a ampliar minhas experiências pessoais.
tecnologia veio para ficar; cartões de Deletar aqueles emails que nos tomam Écrédito, canais de televisão por uma eternidade com informações fúteis, 

assinatura, celulares, mp3, notebooks e trocar o capítulo da novela por momentos 
principalmente a internet são alguns agradáveis com meu filho e minha esposa, 
exemplos do que temos atualmente. sair nem se for para dar uma volta no 

A matemática é simples tudo isso vem quarteirão, sentar no banco da praça, voltar 
acontecendo aos poucos e aos poucos sem a andar de mãos dadas, aproveitar aquele 
atentarmos à situação vamos sendo instante em estamos juntos, pois ele é único.
dominados por uma enxurrada tão grande Abraçar mais as pessoas, deixando de 
de informações que atualmente em vez de lado o pudor que nos afastam desse contato 
utilizarmos da tecnologia é ela que vem mais íntimo com os amigos.
controlando as nossas vidas. Ser mais solícito, apagar o não do nosso 

Falo por mim que em 2010 adquiri um vocabulário, auxiliar sempre.
notebook, uma TV de LCD, um tocador de Esquecer as atribulações do dia-a-dia, 
mp3 dentre outros aparelhos eletrônicos, deixando os problemas do escritório lá 
consequentemente o tempo que gasto dentro, não trazê-los para o nosso lar.
usufruindo desses novos bens, são horas Preparar as preleções, os programas de 
preciosíssimas que passo longe do contato rádio e a edição do FAROL com mais 
com os meus. perfeição, para que os que delas usufruírem 

Aos poucos percebi que venho trocando tenham certeza que aquilo foi feito com 
o convívio com a minha família, por horas a amor.
fio na frente do computador, o papo gostoso Dedicar-me mais a caridade, procurando 
e salutar com os amigos, por filmes e formas de auxiliar o próximo e assim poder 
seriados televisivos e a solidão dos fones de exercitar em mim essa qualidade que é tão 
ouvido do aparelho de Mp3 que me isolam pouco desenvolvida.
do resto do mundo. Sabedor de que essas mudanças não 

Em consequência disso resolvi que em acontecerão da noite pro dia, esforçarei-me 
2011 esforçarei para afastar-me um pouco para que todos os dias possa executar pelo 
da tecnologia e aproveitar mais o meu menos uma. 
tempo no contato com meus irmãos, fazer E você querido amigo, já 
novas amizades, obter conhecimentos não procurou o que anda 
apenas dos livros, vídeos e palestras, mas fazendo de errado e está 
das pessoas que sentem e pensam como eu. pronto para começar a 
Ter oportunidade de discutir assuntos do mudar? Pense nisso.
cotidiano, defrontar ideais diferentes, 

Inibmortaceitar quando estiver errado e assim 

REFORMA ÍNTIMA

MENSAGENS DE EMMANUEL

aminharás, muitas vezes, no Se a dor te constringe o peito, em forma 
mundo, à maneira de barco no de angústia ou abandono, tristeza ou Coceano, sob a ameaça de soçobro, a enfermidade, recorre a Deus primeiro.

cada momento; entretanto, pensa em Deus Ele será teu refúgio na tempestade, 
primeiro e encontrarás o equilíbrio que companheiro na solidão, esperança nas 
reina, inviolável, no seio dos elementos. lágrimas, remédio no sofrimento.

Se a natureza parece descer à desordem, Diante de toda provação e à frente dos 
prenunciando catástrofe, não permitas que próprios erros, busca Deus primeiro.
a tua palavra se converta em agente da Ele, que mantém as estrelas no Espaço e 
morte. Fala Deus primeiro. alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á 

Antes das destruições que hoje sustento e consolo.
a t r ibulam a Humanidade,  outras  Nesse ou naquele problema, quanto 
destruições ocorreram ontem, mas Deus nessa ou naquela dificuldade, confia em 
plantou, em silêncio, novas cidades e novos Deus primeiro e sentirás que a nossa 
campos onde a ventania da transformação própria vida é uma bênção de luz, para 
instalara o deserto. sempre guardada nos braços do Amor 

Se os profetas da calamidade e da Eterno.
negação anunciarem o fim do mundo, 
traçando quadros de aflição e de terror, crê Médium: Francisco 
em Deus primeiro, recordando que ainda Cândido Xavier - LIVRO: 
mesmo da cova pequenina, em que a CAMINHO ESPÍRITA.
semente minúscula é sepultada, o Senhor  
faz nascer a graça do perfume e a beleza da 
cor, a abastança da seiva e a alegria do pão.

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

DEUS PRIMEIRO

Dia: 11/02/2011 
20:00 horas  
C. E. ‘‘Amor e 
Caridade’’ 
Rua: Washington 
Luiz, 253-GETULINA  

GRUPO
SEARA DE LUZ

Os quadros 
estarão a 
venda por 
R$ 330,00 

divididos em 
até 10 vezes.

PINTURA 
MEDIÚNICA

QUAL A FUNÇÃO 
DA ARTE?

.

Promover o bem, a concórdia e o 
despertamento com vistas ao 
progresso e aperfeiçoamento dos 
elementos espirituais e materiais da 
criação de Deus.

A arte bem compreendida é 
poderoso meio de elevação e 
renovação. É a fonte das mais puras 
alegrias; ela embeleza a vida, 
sustenta e consola nas provas e traça 
com antecedência para o espírito os 
caminhos dos céus. 
(Arte e Espiritismo)

“A arte deve ser o belo criando o 
bom.”
(André Luiz)



 mais bonito não eram apenas as havendo, ao menos, alguma coisa para dar. Leopoldo, e lhe contara o 
visitas que o Chico fazia com os Ele assim o fez, e o Espírito benfeitor, drama de que era objeto. Ogrupos, mas aquelas anônimas que 

utilizando-se do seu ectoplasma bem como S e u  f i l h o  q u e r i d o  
ele realizava pela madrugada, quando saía 

o das demais pessoas presentes, fluidificou desencarnara, ele e a esposa estavam sozinho para levar seu conforto moral às 
famílias doentes, às pessoas moribundas, às o líquido. desesperados - ainda não havia o 
vezes acompanhado por um amigo para Esse adquiriu um suave perfume e, denominado correio de Luz, eram 
assessorá-lo, ajudá-lo, pois já portava 

então, o Chico tomou moringas e, com suas comunicações mais esporádicas.
alguns problemas de saúde, mas sem que 

amigas, após a reunião convencional do Chico compadeceu-se muito da angústia ninguém o soubesse.
sábado, dirigiram-se à ponte. do casal.Ali estava a maior antena paranormal da 

Quando lá chegaram encontraram umas Durante a reunião, o filhinho veio humanidade dos últimos séculos, apagando 
200 pessoas, entre crianças, adultos, trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes e este potencial para chorar com uma família 
enfermos em geral, pessoas com graves escreveu uma consoladora mensagem. que tinha fome.
problemas espirituais, necessitados. Então, o cavalheiro disse-lhe:Chico tinha o hábito, em Pedro 

"Lá vem o Chico, dona Luíza" - gritaram - "Um dia, Chico, eu hei de retribuir-lhe Leopoldo, de visitar pessoas que ficavam 
e ele constrangido e angustiado, por ter de alguma forma. Mas como é que meu embaixo de uma velha ponte, numa estrada 
levado apenas água (o povo nem sabia o que filho deu esta comunicação?".abandonada, e que ruíra; Ia ele, sua irmã 
seria água magnetizada, fluidificada), Chico explicou-lhe:Luiza e mais duas ou três pessoas muito 
pretendeu explicar a ocorrência. - "É natural esse fenômeno, graças ao pobres de sua comunidade. À medida que 

Levantou-se e falou: venerando espírito Dr. Bezerra de Menezes, eles aumentavam a frequência de visitas, os 
- "Meus irmãos, hoje nós não temos que trouxe o jovem desencarnado para este necessitados foram se avolumando, e mal 

nada" - e narrou a dificuldade. fim", e deu-lhe uma idéia muito rápida do conseguiam víveres para o grupo, pois que 
As pessoas ficaram logo ofendidas que eram as comunicações mediúnicas. O os seus salários eram insuficientes, e todos 

tomando atitudes de desrespeito, e ele casal ficou muito grato ao Dr. Bezerra de eram pessoas de escassos recursos.
começou a chorar. Neste momento, uma Menezes, e repetiu que um dia haveria de O esposo de Luíza, que era fiscal da 
das assistidas levantou-se e disse: retribuir a graça recebida.Prefeitura, recolhia, quando nas feiras 

- "Alto lá! Este homem e estas mulheres Foi quando o motorista lhe narrou:livres havia excedente, legumes e outros 
vêm sempre aqui nos ajudar e, hoje, que - "Estou trazendo este caminhão de alimentos, e que eram doados para 
eles não têm nada para nos dar, cabe-nos alimentos mandado pelo Sr. Fulano de Tal, distribuir anonimamente, nos sábados, à 
dar-lhes alguma coisa. que me deu o endereço do Centro onde noite, aos necessitados da ponte.

Vamos dar-lhes a nossa alegria, vamos deveria entregar a carga, mas tive um Houve, porém, um dia em que ele, Luíza 
cantar, vamos agradecer a Deus". problema na estrada, e atrasei-me; quando e suas auxiliares não tinham absolutamente 

Enquanto ela estava dizendo isso, cheguei, estava tudo fechado. Olhei para os nada; decidiu-se então, não irem, pois 
apareceu um caminhão carregado, e lados e apareceu-me um senhor de idade aquela gente estava com fome e nada teriam 
alguém, lá de dentro, interrogou: com barbas brancas, e perguntou o que eu para oferecer. Eles também estavam 

- "Quem é Chico Xavier?". desejava.vivendo com extremas dificuldades. Foi 
Quando ele atendeu, o motorista - "Estou procurando o Sr. Chico Xavier" quando lhe apareceu o espírito do Dr. 

perguntou se ele se lembrava de um certo - respondi.Bezerra de Menezes, que sugeriu colocasse 
Dr. Fulano de Tal? - "Pois olhe: dobre ali, vá até uma ponte algumas bilhas com água, que ele iria 

Chico recordava-se de certo senhor de caída, e diga que fui eu quem o orientou" - magnetizá-las para serem distribuídas, 
grandes posses materiais que vivia em São respondeu-me.

Paulo, que um ano antes estivera em Pedro - "E qual é o seu nome?" - indaguei, e ele 

respondeu.

-  " B e z e r r a  d e  

Menezes".

Colaboração:  Edgar 
Feres Filho

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

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

Você gostaria 
de adquirir livros 

espíritas - contate o 
Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)

Fique por dentro da moda. Visite a

CHICO E BEZERRA

CONHEÇA O SITE DA USE
http://uselins.wordpress.com/

Envie-nos material através 
do email:

uselins@gmail.com

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seu Centro
.

Campanha



Página 03                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                01/2011

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

 oferenda que se faz a Deus de 
frutos da terra tem mais mérito aos Aseus olhos que o sacrifício de 

animais? L.E. Q. 672.
‘‘Seria, evidentemente, mais agradável a 
Deus oferecer os frutos da terra que o 
sangue das vítimas’’.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues  
Tempeste.
leudimilatempeste@ 
hotmail.com

asas? Você sabia que as galinhas poedeiras atinge níveis lamentáveis? Ou será que é 
permanecem confinadas em gaiolas, cada indiferente ao Criador o sofrimento dos 
uma com espaço de 30X21 centímetros e animais que também fazem parte da obra da 
que, por nervoso devido a essa situação que criação?
o homem as submetem, bicam uma às Com tanta evolução tecnológica, que 
outras? Sabem qual a solução que o homem disponibiliza ao homem fartura de 
encontrou para resolver esse problema? alimentação isenta da carne animal, como a 

Ora, nós já sabemos que a Lei Divina institui a Cortam os bicos das galinhas. Fácil não? soja, os derivados do leite, os grãos e 
solidariedade entre os seres, e, por isso, Você sabia que o famoso patê de foie gras, vegetais tão variados, ainda necessitamos 
podemos facilmente concluir que a nós, seres 

que satisfaz às gulas mais refinadas, é feito do sacrifício da vida animal que são humanos, Deus outorgou a condução e a 
com fígado de ganso que fica durante 30 abatidos com total insensibilidade pelo ser proteção de nossos irmãos mais novos, os ani-

mais. E o que é que nós estamos fazendo com dias sendo alimentado à força, com um humano? Ou será que esses recursos que o 
esta responsabilidade santa de proteger e guiar funil, onde são introduzidos cerca de dois progresso trouxe vieram apenas para 
o reino animal? Como é que esta humanidade 

quilos diários de grãos, para que o fígado do proporcionar mais dinheiro, mais fortunas terrestre tem agido em relação aos animais, nos 
animal se encha de gordura? Você sabia que que não passarão pela alfândega do inúmeros séculos de nossa história? Porventura 

nós, os homens, não temos nos convertido em a famosa carne de vitelos é oriunda do túmulo? O exemplo mais notável de animal 
algozes impiedosos dos animais ao invés de animal que fica confinado em um espaço que apresenta um tipo de inteligência é o 
seus protetores fiéis? Quem ignora que a vaca 

tão pequeno onde o seu corpo e cabeça bonobo, um membro da família dos sofre imensamente a caminho do matadouro? 
ficam presos para que não se exercite, e sua chimpanzés. Cientistas americanos Quem desconhece que minutos antes do golpe 

fatal os bovinos derramam lágrimas de carne permaneça macia? Você sabia que a conseguiram que um exemplar desses 
angústia? Não temos treinado determinadas lei brasileira manda que bovinos sejam primatas desenvolvessem um sistema 
raças de cães exaustiva-mente para o morticínio 

sedados com tiros pneumáticos, antes do c o m p l e x o  d e  c o m u n i c a ç ã o .  E l e  e o ataque? Que dizermos das caçadas 
abate, mas que, na pratica, a maioria recebe compreende cerca de 380 palavras e, por impiedosas de aves e animais silvestres, 

unicamente por prazer esportivo? Que dizermos uma marretada na cabeça, estando em meio de um tabuleiro com cartões 
das devastações inconseqüentes ao meio pânico, por assistir à morte de outros bois à coloridos, ordena-as de modo a compor 
ambiente? Tudo isto se resume em graves sua frente? Ou será que só o ser humano tem frases.
responsabilidades para os seres humanos! A 

o direito de temer a morte? Você sabia que Qual seria a frase que o bonobo comporia angústia, o medo e o ódio que provocamos nos 
animais lhes alteram o equilíbrio natural de seus as porcas gestantes são colocadas em para o ser humano, de maneira que pudesse 
princípios espirituais, determinando ajus- espaço diminuto de dois metros por 60 cm, expressar a maneira como tratamos os 
tamento em posteriores existências, a se onde se deitam, mas não conseguem mudar animais, criaturas de Deus.
configurarem por deformidades congênitas. A 

de posição? Você sabia que na China os responsabilidade maior recairá sempre nos Ricardo Orestes Forni (Revista 
desvios de nós mesmos, os seres humanos, que praticantes da medicina chinesa tradicional Internacional de Espiritismo, 
não soubemos guiar os animais a senda do amor mantêm ursos em cativeiro, apenas para 
e do progresso, segundo a vontade de Jan/2011)extrair a bile do animal vivo, ocasião em 
Deus.(Chico Xavier - Lições de Sabedoria)

que esses animais sentem tanta dor que Respaldado, e muito bem, passo aos 
urram e mordem as patas de tanto leitores algumas informações colhidas em 
desespero?reportagem da revista VEJA, edição 2181. 

Você acha que estamos perto de um Você sabia que 17 frangos de corte ficam 
planeta de regeneração, com essas atitudes, confinados em local de um metro quadrado 
para não falar em tantas outras mais, onde a onde não tem espaço para andar ou bater as 
crueldade do homem para com o animal 

A DOR DOS ANIMAIS
‘‘(... a nós, seres humanos, Deus outorgou a condução e a proteção de nossos irmãos mais novos, os animais’’

Aprendemos que, por pior que seja um escolhemos. futuro.
problema ou situação, sempre existe uma Aprendemos que as pessoas mais queridas O nosso futuro ainda está por vir. 

saída. podem às vezes nos ferir. E talvez não nos Então aprendemos que devemos descruzar os 
Aprendemos que é bobagem fugir das amem tanto quanto nós gostaríamos, o que braços e vencer o medo de partir em busca 

dificuldades. Mais cedo ou mais tarde, será não significa que não amem muito, talvez seja dos nossos sonhos.
preciso tirar as pedras do caminho para o máximo que conseguem. Isso é o mais 

conseguir avançar. importante. Retirado do site: 
Aprendemos que perdemos tempo nos Aprendemos que toda mudança inicia um belasmensagens.com.br

preocupando com fatos que muitas vezes só ciclo de construção, se você não esquecer de 
existem na nossa mente. deixar a porta aberta.

Aprendemos que é necessário um dia de Aprendemos que o tempo é precioso e não 
chuva para darmos valor ao Sol, mas se volta atrás. Por isso, não vale a pena resgatar 

ficarmos expostos muito tempo, o Sol queima. o passado. O que vale a pena é construir o 
Aprendemos que heróis não são aqueles que 

realizam obras notáveis, mas os que fizeram o 
que foi necessário e assumiram as 

conseqüências dos seus atos.
Aprendemos que, não importa em quantos 

pedaços nosso coração está partido, o mundo 
não pára para que nós o consertemos.

Aprendemos que, ao invés de ficar esperando 
alguém nos trazer flores, é melhor plantar um 

jardim.
Aprendemos que amar não significa transferir 

aos outros a responsabilidade de nos fazer 
felizes. Cabe a nós a tarefa de apostar nos 

nossos talentos e realizar os nossos sonhos.
Aprendemos que o que faz diferença não é o 
que temos na vida, mas QUEM nós temos. E 

que boa família são os amigos que 

  

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

LIÇÃO DE ANO NOVO
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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

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

EVANGELHO - C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”
TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 17/01 - 
Tema: Reencarnação e Progresso

DIA 24/01 - 
Tema: A Definir

DIA 10/01- 
Tema: A  Definir

DIA 31/01- 
Tema: A  Definir

Leudimila Rodrigues Tempeste

Reinaldo Trombini Junior

Edgar Feres Filho

Leudimila Rodrigues Tempeste

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868

SEMEADURA 
ETERNA

I
Plantar, todos nós plantamos,

Somos livres a plantar, 
Em qualquer parte, em qualquer tempo,

E o Amor está semeado também na 
terra,

Desde época milenares ,
ALGUÈM, nos deixou, sementes a 

contento!
 
II

E os corações são terras preparadas,
Receptivas mesmo que estejam ao 

relento,
Pois para demonstrar os sintomas do 

Amor!
Nenhuma autoridade pede - nos 

documentos!
. 

III
 Amor aquele sentimento que nasce,
Nos refolhos da alma, em qualquer 

momento,
Sensibilizados pelas presenças das 

almas,
Que muitas vezes desambientadas,

Pede apenas no olhar, o nosso 
compadecimento!

 
IV

 E o grande Amor se semeado e 
recíproco,

Nas entranhas do nosso mundo interior,
E ao sintonizarmos lá das alturas,
Através desse eterno fio condutor,
Recebemos aqueles belos sinais,

Que devemos dar , todo o 
acolhimento!

Autor: José Bastos.

.

.

POESIA UM NATAL PRA FICAR NA HISTÓRIA 
omo ocorre todos os anos, as 
cr ianças que frequentam a Cevangelização do C.E. ‘‘Fé, Amor e 

Justiça’’ foram agraciadas com uma festa 
grandiosa de Natal. Regada a saldadinho, 
bolo e refrigerante, os frequentadores mais 
assíduos também receberam brinquedos, 
mas todas as crianças levaram pelo menos 
um ‘‘kit’’ com materiais didáticos.

Só temos que agradecer a todas as almas 
bondosas que através de doações puderam 
mais uma vez estampar um sorriso nos 
rostos destes meninos e meninas que muitas 
vezes receberá apenas este presente no 
Natal.

BALANÇO 2010

Saldo transferido de 2.009 180,00R$   
Mês Patrocinad. Vl. Jornal Diferença Doações Caixa

Janeiro 150,00R$    120,00R$   30,00R$    210,00R$   
Fevereiro 150,00R$    120,00R$   30,00R$    240,00R$   
Março 125,00R$    120,00R$   5,00R$      245,00R$   
Abril 150,00R$    120,00R$   30,00R$    100,00R$  175,00R$   
Maio 125,00R$    120,00R$   5,00R$      180,00R$   
Junho 150,00R$    120,00R$   30,00R$    210,00R$   
Julho 150,00R$    120,00R$   30,00R$    240,00R$   
Agosto 150,00R$    120,00R$   30,00R$    270,00R$   
Setembro 150,00R$    120,00R$   30,00R$    300,00R$   
Outubro 150,00R$    120,00R$   30,00R$    75,00R$    255,00R$   
Novembro 150,00R$    120,00R$   30,00R$    285,00R$   
Dezembro 150,00R$    120,00R$   30,00R$    120,00R$  195,00R$   

Saldo para 2.011 195,00R$   

Doações: Abril - Telhado centro - Outubro/Dezembro - Festa das Crianças

Visão geral, John Lennon e Leo, Joninho e tia Carmem, Layla e Tio Junior


