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xatamente no dia 15 de janeiro de que trazem os ensinamentos dos espíritos 
1861, era lançado o segundo tratado salutares, regentes do nosso orbe.Ede espiritismo cunhado pelo mestre O Livro dos Médiuns não deveria apenas 

Lionês Allan Kardec. facultar-se em informar os seguidores desta 
Quatro anos após o lançamento do Livro doutrina, mas esclarecer os adeptos de 

dos Espíritos que dá inicio a doutrina, cujo outras religiões, afinal a mediunidade não é 
conteúdo é mais filosófico, o Livro dos privilégio de quem frequenta Centros ou lê 
Médiuns é também conhecido como as obras espíritas, mas todos nós possuímos 
divulgador da parte prática ou científica do algum tipo de mediunidade, no mínimo a 
espiritismo. sensibilidade.

Dividido em duas partes, sendo que a Acompanhamos  d i a r i amen te  o  
primeira intitulada: Noções Preliminares e sofrimento de familiares que possuem 
a segunda: Das Manifestações Espíritas, entes obsediados e na maioria das vezes não 
contém um estudo complexo e profundo sabem como lidar com a situação.
sobre os tipos de mediunidade, suas causas, Quantas vezes dirigentes espíritas são 
problemas e soluções. abordados em diferentes lugares por 

Livro de cabeceira de todo espírita que pessoas que estão passando por momentos 
senta em uma mesa voltada à comunicação difíceis e desconhecem como tratar do 
com os irmãos desencarnados, instrui como maravilhoso dom da mediunidade.
proceder antes, durante e depois das Mediunidade é cartão de crédito, 
realizações desses trabalhos. sabendo utilizá-la o ser abençoado pela 

Como um poeta que desconhece Carlos mesma conseguirá evoluir muito mais do 
Drummond de Andrade ou um profissional que se reencarnasse sem este dom.
de informática que nunca estudou a história Dúvidas, sane-as com o 
da computação, o verdadeiro espírita que Livro dos Médiuns.
nunca apreciou o Livro dos Médiuns, não Abraços e um ótimo 
deveria se considerar inteiramente  espírita. mês.

Em verdade todo seguidor da doutrina de 
Kardec deveria conhecer os cinco livros Inibmort

150 ANOS DO LIVRO DOS MÉDIUNS

enhor Jesus! Junto dos irmãos que da agonia moral, junto aos catres da 
reverenciam as mães que os amam, provação;Spara as quais rogamos os louros que Pelas que a viuvez que entregou à cobiça 

mereceram, embora atentos a lei de causa e de credores inconscientes;
efeito que a Doutrina Espírita nos Pelas que enlouqueceram de dor e foram 
recomenda considerar, vimos pedir trancadas nos manicômios;
abenções também as mães esquecidas, para E por aquelas outras que a velhice da 
quem a maternidade se erigiu em purgatório carne cobriu de cabelos brancos e, sem 
de aflição. ninguém que as quisesse, foram acolhidas 

Pelas que jazem na largueza da noite, como sombras do mundo, nos braços da 
conchegando ao peito os rebentos do caridade!...
próprio sangue, para que não morram de São elas, Senhor, as heroínas da 
frio; retaguarda, que pagam à Terra os mais altos 

Pelas que estendem as mãos cansadas na tributos de sofrimento... 
praça pública, suplicando, em nome da Tu que reconfortaste a samaritana e 
compaixão, o sustento que o mundo lhes secaste o pranto da viúva de Naim, que 
deve à necessidade; restauraste o equilíbrio de Madalena e 

Pelas que se refugiam, nas furnas da levantaste a menina de Jairo, recorda as 
natureza, acomodando crianças enfermas filhas de Jerusalém que te partilharam as 
entre as fezes dos animais; agonias da cruz, quando todos te 

Pelas que revolvem latas de lixo abandonavam, e compadece-te da 
procurando alimento apodrecido de que os mulher!...
próprios cães se afastam com nojo; Emmanuel

Pelas que pintam o rosto, escondendo  
lágrimas, ao impulso infeliz de venderem o Livro: À Luz da Oração. Psicografia de 
próprio corpo a corações desalmados, Francisco Cândido Xavier - Espíritos 
acreditando que só assim poderão medicar Diversos.
os filhos que a enfermidade ameaça com a 
morte;

Pelas que descobriram calúnia e fel nas 
bocas que amamentaram;

Pelas que foram desprezadas nos 
momentos difíceis;

Pelas que se converteram em sentinelas 

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

ORAÇÃO NA FESTA DAS MÃES 

MENSAGENS DE 
EMMANUEL

MAR ALTO
‘‘E, quando acabou de falar, 
disse a Simão: Faze-te ao 
mar alto, e lançai as vossas 
redes para pescar.’’— (LUCAS, 5:4.)

ste versículo nos leva a meditar 
nos companheiros de luta que se Es e n t e m  a b a n d o n a d o s  n a  

experiência humana.
Inquietante sensação de soledade lhes 

corta o coração.
Choram de saudade, de dor, 

renovando as amarguras próprias.
Acreditam que o destino lhes 

reservou a taça da infinita amargura.
Rememoram, compungidos, os dias 

da infância, da juventude, das 
esperanças crestadas nos conflitos do 
mundo.

No íntimo, experimentam, a cada 
i n s t a n t e ,  o  v a g o  t r o p e l  d a s  
reminiscências que lhes dilatam as 
impressões de vazio.

Entretanto, essas horas amargas 
pertencem a todas as criaturas mortais.

Se alguém as não viveu em 
determinada região do caminho, espere 
a sua oportunidade, porquanto, de modo 
geral, quase todo Espírito se retira da 
carne, quando os frios sinais de inverno 
se multiplicam em torno.

Em surgindo, pois, a tua época de 
dificuldade, convence-te de que 
chegaram para tua alma os dias de 
serviço em “mar alto”, o tempo de 
procurar os valores justos, sem o 
incentivo de certas ilusões da 
experiência material. Se te encontras 
sozinho, se te sentes ao abandono, 
lembra-te de que, além do túmulo, há 
companheiros que te assistem e esperam 
carinhosamente.

O Pai nunca deixa os filhos 
desamparados, assim, se te vês 
presentemente sem laços domésticos, 
sem amigos certos na paisagem 
transitória do Planeta, é que Jesus te 
enviou a pleno mar da experiência, a fim 
de provares tuas conquistas em 
supremas lições.

X a v i e r,  F r a n c i s c o  
Cândido. Da obra: Pão 
Nosso. 

Colaboração Prof .  
Waldomiro B. Bana



m dos irmãos do grupo de Vocês não devem falar mal de extinta, recordaram-se 
trabalho e orações do Centro ninguém. Todos necessitamos uns dos da prece.UEspí r i t a  Luiz  Gonzaga ,  outros. Julgar pelas aparências é Oraram.

adoecera. péssimo hábito. Sempre chega um Dona Maria João de Deus apareceu 
Reumatismo complicado e renitente. momento na vida em que precisamos de ao Médium e considerou:
Um amigo ensinou a aplicação de amparo de criaturas que supomos — Temos agora a prática do 

uma erva que somente se desenvolve desprezíveis. ensinamento a que nos reportamos na 
em cavernas do subsolo. O Médium transmitiu ao irmão estrada. Vocês podem saber muita 

Chico e José Xavier, tendo por quanto ouvira e calaram-se ambos. coisa, mas agora precisam do cão. 
acompanhante um belo cão que lhes Chegaram à caverna e José, Soltem o Lorde e sigam-lhe os passos. 
pertencia, de nome Lorde, vão a uma segurando Lorde por uma corda, Ele sabe o caminho da volta.
grande lapa, das muitas que existem nas desceu à frente. Assim fizeram. E acompanhando o 
cercanias de Pedro Leopoldo; em Depois de longa busca, encontraram animal, venceram o labirinto em alguns 
caminho começam a conversar. a erva medicinal. minutos.

Falavam a respeito de certos amigos e Contudo, quando se voltavam para o Lá fora, à luz do dia, entreolharam-se 
comentavam: retorno, perderam a noção do caminho surpresos, meditaram na 

— Beltrano não serve. sob as grandes abóbadas de pedra. l i ç ã o  r e c e b i d a  e  
— Fulano é muito esquisito. De vela acesa, procuraram debalde a renderam graças a Deus.
— Sicrano é imprestável. saída.
Quando as críticas iam inflamadas, o Gritaram, mas receberam o eco da 

Espírito de Dona Maria João de Deus própria voz.
aparece ao Chico e aconselha: Quando a luz se mostrava quase 

Colaboração:  Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

CAP. XVIII – COLETÂNEAS DE PRECES ESPÍRITAS.

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8147-3105 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

UMA BOA LIÇÃO

POR UM SUICIDA tido a coragem de esperar o fim das suas 
provas! Bons Espíritos, cuja missão é 

Prefácio - O homem não tem jamais assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa 
o direito de dispor da sua própria vida, proteção, inspirar-lhe o remorso pela 
pois só a Deus compete tira-lo do falta cometida, e que a vossa assistência 
cativeiro terreno, quando o julgar lhe dê a força de enfrentar com mais 
oportuno. Apesar disso, a justiça divina resignação as novas provas que terá de 
pode abrandar o seu rigor, em virtude de sofrer, para repará-la. Afastai dele os 
certas circunstancias, reservando, maus Espíritos, que poderiam levá-lo 
porém, toda a sua severidade para perder o fruto das novas experiências. E 
aquele que quis furtar-se as provas da a ti, cuja desgraça provoca as nossas 
existência. O suicida assemelha-se ao preces, que possa a nossa comiseração 
prisioneiro que escapa da prisão antes adoçar a tua amargura, fazendo nascer 
de cumprir a sua pena, e que ao ser preso em teu coração a esperança de um 
de novo será tratado com mais futuro melhor! Esse futuro está nas tuas 
severidade. Assim acontece, pois, com próprias mãos: confia na bondade de 
o suicida, que pensa escapar às misérias Deus, que espera sempre por todos os 
presentes e mergulha em maiores que se arrependem, e só severo para os 
desgraças. de coração empedernido.

Prece – Sabemos qual a sorte que E V A N G E L H O  S E G U N D O  
espera os que violam a vossa lei, Senhor ESPIRITISMO - ALLAN KARDEC
para abreviar voluntariamente os seus 
dias! Mas sabemos também que a vossa 
misericórdia é infinita. Estendei-a Marlene Felix Lanza 
sobre o Espírito de Fulano, Senhor! E – S.U.E  “ALLAN 
possam as nossas preces e a vossa K A R D E C ”  -  
comiseração abrandar as amarguras dos Cafelândia – SP
sofrimentos que suporta, por não ter 

C o l a b o r a ç ã o :  

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Fique por dentro da moda. Visite a

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

IN MEMORIAN

Os responsáveis pelo 
Jornal ‘‘O Farol’’ dedicam 

esta edição em 
homenagem a Sra Maria 
Geni Feltrin Feres, que 
desencarnou dia 21/04, 
deixando-nos órfãos de 

seus trabalhos no Grupo de 
Oração ‘‘Bezerra de 

Menezes’’ e na confecção 
dos lanches da 

Evangelização Infantil, 
dentre outros ofícios 

realizados com muito amor 
nesta sua maravilhosa 
jornada aqui na Terra.

Estendemos os pesares ao 
confrade Romualdo 

Cotareli pelo desencarne 
de seu pai Abraão Cipriano 

Cotareli.
‘‘Que os anjos do Senhor 
possam guiar seus filhos 

que retornam ao verdadeiro 
lar em paz’’
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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

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

Quando nos identificamos com o próximo, é-nos lícito oferecer as reparação dos erros conforme nos 
pensamento do Cristo e nos impregnamos possibilidades de que dispomos, na certeza encontramos.
da mensagem de que Ele se fez Messias, de que os nossos tentames não serão em Ninguém se prenda, nesse ministério, a 
sempre temos algo que dar em Seu nome, vão. fórmulas sacramentais ou a formas 
àqueles que se nos cercam em aflição. Jesus conhecia o passado daqueles que estereotipadas, que distraem a mente que se 

Dentre os recursos valiosos de que O buscavam, favorecendo-os de acordo deve fixar no objetivo do bem e não na 
podemos dispor em benefício do nosso com o merecimento de cada um. maneira de expressá-lo.
próximo, destaca-se a imposição das mãos Outrossim, doando misericórdia de Toda técnica é valiosa, quando a 
em socorro à saúde alquebrada ou das acréscimo, mediante a qual os beneficiados essência superior é preservada. Assim, se 
forças em deperecimento. A recuperação de poderiam conquistar valores para o futuro, distende o passe socorrista com atitude 
pacientes, portadores de diversas repartindo os bens de alegria, estrada afora, mental enobrecida, procurando amparar o 
enfermidades, estava incluída na pauta de em festa de corações renovados. irmão agoniado que te pede socorro.
tarefas libertadoras de Jesus. Colocando-se o cristão novo, às Não procures motivos para escusar-te. 

De acordo com a Gênese do mal de que disposição do bem, pode e deve “impor as Abre-te ao amor e o amor te atenderá, 
cada necessitado se fazia portador, Ele mãos” nos companheiros desfalecidos na embora reconheças as próprias limitações e 
aplicava o concurso terapêutico,  luta, nos que tombaram, nos que se dif iculdades,  em cujo campo te  
restabelecendo o equilíbrio e favorecendo a encontram aturdidos por obsessões tenazes movimentas.
paz. ou desalinhados mentalmente... Dentre muitos que buscavam Jesus, 

“Impondo as mãos” generosas, cegos e Ampliando o campo de terapia para o toque curador, destacamos a força de 
surdos, mudos e feridos renovavam-se, espiritual, podemos aplicar sobre a água os confiança expressa no apelo a que se refere 
tornando ao estado de bem-estar anterior. fluidos curadores que revitalizarão os Marcos, no capítulo cinco, versículo vinte e 
Estimuladas pela força invisível que Ele campos vibratórios desajustados naqueles três do Evangelho: “E rogava-Lhe muito, 
transmitia, as células se refaziam, que a sorverem, confiantes e resolutos à dizendo: - Minha filha está moribunda; 
restaurando o organismo em carência. ação salutar da própria transformação rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos 

Com o seu auxílio, os alienados mentais interior. para que sare e viva.”
eram trazidos de volta à lucidez e os Tal concurso, propiciado pela caridade Faze, portanto, a “imposição das mãos”, 
obsidiados recobravam a ordem psíquica fraternal, não só beneficia os padecentes com o amor e a “fé que remove 
em face dos espíritos atormentadores que em provas e expiações redentoras, como montanhas”, em benefício do teu próximo, 
os maltratavam, os deixarem. ajuda àqueles que se aprestam ao labor, em conforme gostarás que ele faça contigo, 

Extáticos e catalépticos obedeciam-lhe razão destes filtrarem as energias benéficas quando for a tua vez de necessidade.
à voz, quando chamados de retorno. Esse que promanam da Espiritualidade através 

Joanna de Ângelisministério, porém, que decorre do amor, dos mentores desencarnados e que são 
Psicografia: Divaldo P. Franco. Ele nos facultou realizar, para que demos canal izadas  na direção daqueles  
Livro: Passe (Rino prosseguimento ao Seu trabalho entre os necessitados.

Curti)homens sofredores do mundo. É compreensível que se não devam 
Certamente que não nos encontramos aguardar resultados imediatos, nem efeitos 

em condições de conseguir os efeitos e retumbantes, considerando-se a distância 
êxitos que Ele produziu. Sem embargo, de evolução que medeia entre nós e o 
interessados na paz e na renovação do Senhor, máxime na luta de ascensão e 

C o l a b o r a ç ã o  
Waldinete Moreira

IMPOSIÇÃO DAS MÃOS

Quatro Mãos
Conheça o Site

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

NOSSO CINEMA
DIA 15/05

ALÉM DA VIDA

OBTENHA TODAS AS 
EDIÇÕES DO ‘‘O FAROL’’ 
(VERSÃO ELETRÔNICA):
http://dabunjr.wordpress.com/o-farol/

APROVEITE PARA VER OS 
VÍDEOS DA APRESENTAÇÃO DO 

‘‘GRUPO SEAREIROS DO 
MESTRE’’ DE BIRIGUI NA IX 

SEMANA ESPÍRITA DE 
GETULINA



m decorrência do mês de Abril ser nosso jornal, Aylton Paiva, discerniu sobre 
conhecido como mês espírita o os benefícios de ser espírita.
Núcleo de Divulgação Espírita de E fechando com chave de ouro o Grupo E
Getulina (NDEG) vem realizando Seareiros do Mestre da cidade de Birigui, 

initerruptamente a Semana Espírita de encantou todos os presentes com uma 
Getulina. palestra cantada.

O ideal inicial era realizar eventos fora Os realizadores do evento (NDEG) vem 
dos Centros da Cidade, tentando dessa através do ‘‘O FAROL’’ agradecer a todos 
maneira apresentar a doutrina a pessoas que que estiveram presentes e que de alguma 
tinham receio em frequentar as Casas forma colaboraram com a SEMANA 
Espíritas. ESPÍRITA e principalmente com ajuda de 

Infelizmente os locais utilizados ou se custo no translado do Coral de Birigui.
encontram indisponíveis ou seus preços  
não condizem com a nossa receita OBRIGADO!
financeira. Mesmo assim as casas 
estiveram lotadas todas as noites, o que só 
fortalece o empenho de continuar 
realizando o evento.

Segunda dia 25/04 fomos abrilhantados 
pela Dra Sônia Paz de Lins que falou sobre 
mediuinidade.

Já na Quarta dia 27/04 assistimos o filme 
‘‘Nosso Lar’’, na sexta dia 29/04, o 
confrade de Lins, agora colaborador do 
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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 09/05 - 

DIA 16/05 - 

Edgar Feres Filho

Reinaldo Trombini Junior

Waldinete Moreira

Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 23/05- 

DIA 30/05 - 

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

9.ª SEMANA ESPÍRITA DE GETULINA

 A GRATIDÃO DA VIDA 
SENHOR.    

 
I

 Obrigado Senhor!
Pelas bençãos da vida que me destes,

Ao saber Senhor,
Que são dádivas das suas MÂOS 

CELESTES!
  
II

 Obrigado Senhor!
Porque em um determinado dia,

Eu não sabia onde eu estava,
E nem muito menos se eu existia.

 
III

Mas lá  Senhor,
Em eras muito distantes,

Que fogem do meu irrisório saber,
O Senhor por mim fez muito, bastante,

E muito me protegeu,
Para que hoje eu pudesse perceber,

Aqui então, o meu próprio ser!
  

IV
Então Senhor!

Abristes portas, para expansão do meu 
intelecto,

E ensinos  sublimes, para tocar em meu 
coração,

Colocastes em meu alcance mãos caridosas,
Me ensinando os caminhos corretos,

Para que nunca eu adentre,
Os caminhos da perdição!

 
V

 Senhor!
Hoje ao saber de tudo isso,
E dessas tamanhas riquezas,

Ajudai me honrar, tão belos  compromissos,
E ser um Instrumento do ETERNO AMOR,

Por essa imensa natureza!

Autor: José Bastos.

POESIA

Dra Sônia Paz presenteando nossa amiga

Sr. Aylton Paiva

Grupo Seareiros do Mestre 

Público presente

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

VILA BELÉM 
CASA PARAQUIAL/N. S. APARECIDA

Reuniões: quarta-feira N. S. Aparecida
Praça Beraldo Arruda, 179-Salão Paroquial
Reuniões: Segunda e sextas feiras às 20h

Fone:(18) 3621-5399 - Araçatuba
Horário Comercial

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA
RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N   - FONE (14) 3552

Email: 
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