
 processo de divulgação da Outro ponto que eu gostaria de tocar este 
doutrina dos espíritos é algo mês é sobre o nosso Farol. Já realizei esta Olouvável àqueles que arregaçam as pesquisa uma vez e apenas uma casa se 

mangas e independente do que dita a comunicou, então vou reforçar a pergunta.
sociedade resolve-se levar a empreitada até - A quantidade de cópias que chega ao 
o final. seu centro é suficiente, necessita de mais ou 

Imaginem a enorme dificuldade dos a quantidade ultrapassa a demanda?
companheiros que reúnem-se para fundar Necessito ter uma resposta coesa pois a 
uma casa de oração, uma igreja ou um tiragem é pequena e acredito que se 
centro espírita. tivermos uma melhor estatística poderemos 

Falo exclusivamente dos amigos da suprir melhor as casas, até conseguindo 
cidade de Guaiçara que driblando as mais patrocinadores e aumentando as 
adversidades, conseguiram instalar impressões.
naquele querido município a ‘‘Casa dos Outra coisa que me escapa é se há algum 
Espíritas - Amor e Caridade’’. centro que gostaria de estar recebendo o 

Um trabalho que anda a passos largos, jornal. 
onde no mês de Julho eles realizaram o ‘‘1.º O email: inibmor@gmail.com, serve 
Mês Espírita’’, utilizando da Câmara também para isso. Requisite que nós 
Municipal, pois ainda não contam com sede faremos o possível para atendê-lo. 
própria e servem-se de um aconchegante Lembrando que não cobramos um centavo 
clube para suas reuniões semanais. pelo jornal e será uma grande honra tê-lo 

Eu mesmo já estive lá palestrando e em sua casa. 
confesso que nada demonstra que estão O mesmo email serve para divulgações 
apenas iniciando os trabalhos. Como em de eventos e o envio de mensagens, tudo 
muitas casas da região a deficiência de gratuito.
preletores em nada atrapalha o seu Um beijo no coração de 
funcionamento, pois com o auxilio dos todos os pais e desejos de 
amigos da região eles seguem contagiando um ótimo mês
os habitantes com a divulgação da Boa 
Nova. Inibmort
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PARABÉNS GUAIÇARA

enhor, que criastes as leis que nos loirejastes de frutos, e se nos acomode o 
regem e o mundo que nos acolhe; pensamento na oração, olvidando, por Sque nos destes a glória solar por um momento só, a lei de Caim, a que 

luz de vossa onipresença e o manto temos atrelado o carro dos nossos falsos 
estrelado que resplende nos céus por princípios de soberania e de força, 
divina promessa de que a vossa ensangüentando searas e templos, lares 
misericórdia fundirá, em láurea e escolas, e assassinando mulheres e 
fulgurante de redenção, as trevas dos crianças, a invocarmos a chacina e a 
nossos erros; que sois a justiça nos violência por suposto direito das 
justos, a santidade nos santos, a nações!... E permiti, ó Deus da 
sabedoria nos sábios, a pureza nos liberalidade infinita, que irmanados no 
puros, a humildade nos humildes, a santuário doméstico possamos 
bondade nos bons, a virtude nos dealvando o futuro, louvar-nos o nome 
virtuosos, a vitória nos triunfadores do inefável, reconhecidos e reverentes, por 
bem e a fidelidade nas almas fiéis, haverdes concedido às nossas 
derramai a benção de vossa compaixão deserções e às nossas calamidades a 
sobre nós, a fim de que venhamos, coroa de heroísmo e o tesouro de amor 
ainda mesmo por relampagueante que brilham em nossas Mães.
minuto, a esquecer os horizontes 
anuviados da Terra.

Em que se acumulam as vibrações Do livro O 
letíferas de nossas malquerenças e o Espírito da Verdade. Psicografia de 
fumo empestado de nossos desesperos, Waldo Vieira.
convertidos na miséria e no ódio que se 
voltam, constantes, contra nós, da 
caliça do tempo!... Fazei, Senhor, que 
se nos dobrem as cervizes sobre os 
campos do Planeta que semeastes de 
fontes e embalsamastes de perfumes, 
que engrinaldastes de flores e 

Ruy

Cap. XIV - Item 2 - ESE - 

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

PRECE  DOS  FILHOS

MENSAGENS DE 
EMMANUEL
RESGATES

uando encontres algum 
companheiro em prova-Q
ção, não digas, simplesmente:

- É o carma que se cumpre. Quem deve 
precisa pagar.

Se as Leis do Senhor te conduziram até 
esse alguém que sofre é que se te oferece o 
ensejo de resgatar antecipadamente os 
próprios débitos de existências passadas, 
pelo Câmbio do Bem Eterno.

Para isso, no Banco da Providência 
Divina, temos sempre aberta, em nosso 
favor, a Bolsa da Caridade.

(Médium: Chico Xavier, 
Obra: Livro de Respostas)

C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  
Waldomiro B. Bana

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

PINTURA MEDIÚNICA

Local: Casa dos Espíritas 
Lins/SP

Data: 13/8/2011 16:00 h
Endereço: Rua Paulo 
Girardi, 166 - Centro

***

Local: Câmara Municipal 
de Guaiçara/SP

Data: 14/8/2011 15:00 h
Endereço:  - Rua Yoshi 

Sato, 383 - Centro
Em benefício: Casa 

Espírita Amor e Caridade

VALDELICE SALUM



coração. E concluiu:ram oito horas da manhã de um 
E pede-lhe explicação como tomar - Imagine se, ao invés sábado de maio. Chico levantara-se E determinado remédio homeopático que o de VÁ COM DEUS, apressado. Dormira demais.  

caroável Dr. Bezerra de Menezes lhe dissesse, magoada, "vá com o diabo". Dos Trabalhara muito na véspera, psicogra-
receitara, por intermédio do abnegado seus lábios estariam saindo coisas fando uma obra erudita de Emmanuel.
Médium. diferentes, como cinzas, ciscos, algo pior...Não esperara a charrete. Fora mesmo a 

Atendida, toda se alegra. E despedindo- E Chico, andando agora naturalmente, pé para o escritório da Fazenda.
se: sem receio de perder o dia, sorri satisfeito Não andava, voava, tão velozmente 

- Obrigada, Chico. Deus lhe pague! Vá com a lição recebida. Entendendo em tudo e caminhava.
com Deus! por tudo o SERVIÇO DO SENHOR, Ao passar defronte à casa de D. Alice, 

Chico parte apressado. Quer recobrar os refletindo nos menores gestos, com os esta o chama:
minutos perdidos. nomes de Gent i leza,  Tolerância ,  - Chico, estou esperando-o desde as seis 

Quando andara uns cem metros, Afabilidade, Doçura, Amor.horas. Desejo-lhe uma explicação.
Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede:- Estou muito atrasado, D. Alice. Logo 

- Pare um pouco e olhe para trás e veja o Extraído do livro "Lindos Casos de na hora do almoço lhe atenderei.
que está saindo dos lábios de D. Alice e Chico Xavier" de Ramiro GamaD. Alice fica triste e olha o irmão, que 
caminhando para você.retomara os passos ligeiros a caminho do 

Chico para e olha: uma massa branca de serviço.
fluídos luminosos sai da boca da irmã Um pouco adiante, Emmanuel lhe diz:
atendida e encaminha-se para ele e entra-- Volte, Chico, atende à irmã Alice. 
lhe no corpo...Gastará apenas cinco minutos, que não irão 

- Viu, Chico, o resultado que obtemos prejudica-lo.
quando somos serviçais, quando possibili-Chico volta e atende.
tamos a alegria cristã aos nossos irmãos?- Sabia que você voltava, conheço seu 

Colaboração:  Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

*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

VÁ COM DEUS

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Fique por dentro da moda. Visite a

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

Mais uma vez o C.E. ‘‘Amor e 
Caridade’’ comemorou o seu aniversário 
em grande estilo, como no ano anterior a 
palestra ficou a cargo do confrade de 
Sabino: Diogo Cárceres, desta vez 
intitulado ‘‘sócio’’ da casa, como 
pronunciou o presidente Romualdo.

O tema abordado foi o sofrimento, onde 
com muito humor e conhecimento nos 
ensinou a conviver com este sentimento 
Confira as fotos do evento:

69 ANOS
le era um garoto triste. Procurava estudar Lesadas em sua afetividade, vivem cada dia à 
muito. Na hora do recreio ficava afastado espera do retorno dos amores, ou de alguém que 
dos colegas, como se estivesse procurando lhes chegue e as aconchegue.E
alguma coisa. Têm sede de carinho e fome de afeto. Trazem o 

Todos os outros meninos zombavam dele, por olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia 
causa das suas meias vermelhas. por ternura.

Um dia, o cercaram e lhe perguntaram porque São idosos recolhidos a lares e asilos, às 
ele só usava meias vermelhas. Ele falou, com dezenas. Ficam sentados em suas cadeiras, 
simplicidade: No ano passado, quando fiz tomando sol, as pernas estendidas, aguardando 
aniversário, minha mãe me levou ao circo. que alguém identifique as meias vermelhas.

Colocou em mim essas meias vermelhas. Eu Aguardam gestos de carinho, atenções 
reclamei. Comecei a chorar. Disse que todo pequenas. Marcam no calendário, para não se 
mundo iria rir de mim, por causa das meias perderem, a data da próxima visita, do aniversário, 
vermelhas. da festividade especial.

Mas ela disse que tinha um motivo muito forte Aguardam...
para me colocar as meias vermelhas. Disse que se São homens e mulheres que se levantam todos 
eu me perdesse, bastaria ela olhar para o chão e os dias, saem de casa, andam pelas ruas, sempre à 
quando visse um menino de meias vermelhas, espera de que alguém que partiu, retorne.
saberia que o filho era dela. Que o filho que tomou o rumo do mundo e não 

Ora, disseram os garotos, mas você não está mais escreveu, nem deu notícia alguma, volte ao 
num circo. Por que não tira essas meias lar.
vermelhas e as joga fora? São namorados, noivos, esposos que viram o 

O menino das meias vermelhas olhou para os outro sair de casa, um dia, e esperam o retorno.
próprios pés, talvez para disfarçar o olhar Almas solitárias. Lesadas na afetividade. 
lacrimoso e explicou: É que a minha mãe Carentes.
abandonou a nossa casa e foi embora. Por isso, eu 
continuo usando essas meias vermelhas. Quando Redação do Momento Espírita, com base 
ela passar por mim, em qualquer lugar em que eu em crônica de Carlos Heitor Cony, constante na 
esteja, ela vai me encontrar e me levará com ela. Agenda Renascer 2004 e no cap. 31 do livro 

Muitas almas existem, na Terra, solitárias e Momentos de ouro ,  por 
tristes, chorando um amor que se foi. Colocam Espíritos diversos, psicografia 
meias vermelhas, na expectativa de que alguém as de Francisco Cândido Xavier
identifique, em meio à multidão, e as leve para a 
intimidade do próprio coração. Colaboração: Luciana 

São crianças, cujos pais as deixaram, um dia, Beatriz Arioli Trombini
em braços alheios, enquanto eles mesmos se 
lançaram à procura de tesouros, nem sempre reais.

O GAROTO DAS MEIAS VERMELHAS
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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

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

stava em um estabelecimento -Não podemos confundir o amor a si 
bancário quando encontrei minha mesmo, traduzido pela auto estima, com o 
amiga Eunice. Após as saudações egoísmo...E
iniciais e o tradicional comentário Todos nós temos o direito em almejar o 

sobre o tempo, ela olhou para as minhas bem estar físico, psicológico e espiritual – 
mãos e indagou: isso é o amor a si mesmo, é a necessária 

- Que livro é esse? É bom esse livro? auto estima que devemos ter.
Respondi-lhe: O egoísmo é o desejo de tudo para si, 
- Sim. Estou gostando... é um livro que mesmo que com prejuízo para o outro. O 

trata sobre o comportamento humano, egoísta não pensa no outro...ele é o “centro 
especialmente sobre a auto-estima, do do mundo”.
psicólogo americano Nathaniel Branden. - Sabe que até agora eu não tinha muito 

- Ah... que interessante... eu gostaria de ler clara essa tão importante diferença entre a 
esse livro. Acho que não tenho auto estima, auto estima e o egoísmo?
pois de quando em quando me sinto Pois é... esclarece-nos Nathaniel Branden 
deprimida e não me valorizo e... até há que a auto estima não depende do sucesso 
algum tempo preocupava-me muito em social, da aparência física, do poder, do 
agradar os outros, até mesmo com prejuízo dinheiro ou qualquer outro valor que não 
a mim mesma. esteja sob o controle da nossa vontade. 

Achei interessante as suas colocações, Diferentemente... depende do nosso auto 
pois ela é uma pessoa muito vibran- conhecimento,  da auto aceitação, da nossa 
te...alegre..sempre muito bem vestida. Não racionalidade, da nossa honestidade e 
podia imaginar que ela sentisse baixa integridade.
estima. Com a auto aceitação, fundamental para o 

Embora não pareça, muitas pessoas assim amor a si mesmo, não recusamos , não 
sentem o próprio “ego”. negamos ou rejeitamos os nossos 

Lembremos o Mestre Jesus: “ Ame o seu pensamentos, sentimentos e emoções no 
próximo como a si mesmo’’. Jesus relacionamento com pessoas ou ante os 
estabelece como paradigma que o amor ao fatos e circunstâncias da vida.
próximo seja igual ao amor a si mesmo, A auto aceitação é não recusarmos as 
conseqüentemente precisamos saber amar- nossas experiências pessoais, mas 
nos para, então, amarmos o nosso próximo. compreende-las, valorizá-las e entender-

Disse então à minha amiga: mos o seu valor como meio de 
- você precisa amar a si mesma! aprimoramento da personalidade ou alma.
Retorquiu ela: É necessário viver de forma consciente e 
- Mas, isso não é egoísmo? ativa para assumirmos as responsabilida-
As religiões dizem que não devemos ser des por nossas ações, opções, sentimento e 

egoístas e até incentivam o nosso emoções.
desprendimento com relação ao próximo... Eunice, então, comentou:

- Preciso estar mais atenta com relação a 
isso. Em verdade não vinha dando a 
atenção a mim mesma, sob esses aspectos: 
psicológico e espiritual...

Tendo terminado meu compromisso 
naquele local... já despedindo e saindo, 
arrematei:

Vamos fazer um exercício de meditação?
Estou cultivando a minha auto estima?
Estou mais preocupado em agradar os 

outros do que ser fiel e sincero a mim 
mesmo?

Sei ajudar outras pessoas sem ser 
explorado e dominado?

Estou amando a mim mesmo?
-  Nossa! Quanta coisa para pensar...
- É mesmo... quanta coisa para se pensar a 

fim de que nos sintamos bem!

Aylton Paiva
paiva.aylton@terra.com.br

NOSSO CINEMA
DIA 21/08 - 19:30h
DECISÕES EXTREMAS

AMOR A SI MESMO
 muito comum nos dias atuais as 
pessoas que se interessam em Éacrescentar conhecimento com 

relação à espiritualidade e ao desenvolvi-
mento mediúnico, procuram assimilar tudo 
que lhes é ministrado sem absorver a 
essência maior, iniciando suas atividades 
sem a precisa estrutura e acabam por 
verificar que não é o que realmente querem 
e desejam para si mesmos.

A pressa nunca foi a melhor opção, por 
não terem tido tempo para a familiarização 
com o intercâmbio vibratório que os impul-
sionará a realizar com maestria os trabalhos 
mediúnicos.

O maior ou menor tempo será 
individualizado porque cada um terá o seu 
tempo para o processo vibracional e inter-
câmbio entre mentes.

O objetivo maior que cada um manterá 
como projeção será o desejo de realizar 
alento, conforto, segurança e distribuir 
muito amor que beneficiará a todos os que 
chegarem até vocês em busca de ajuda para 
os seus males.

A trajetória espiritual sera medida e cons-
tatada sempre pela real intenção de realizar, 
fazendo o melhor de si sensibilizado pelo 
coração.

A entrega por ocasião das reuniões deve 
ser total, acreditando e confiando na assis-
tência maior dos mentores da casa dando 
suporte necessário.

Sigam avante, os méritos e créditos serão 
de todos os que despojarem das vaidades 
próprias do encarnado, e abraçar a causa 
com dedicação.

Fiquem na luz do Pai Maior e creiam, 
estamos muito mais presentes do que 
imaginam.

Águia Dourada do Amanhecer

Mensagem recebida pelo médium Marco 
Aurélio Corbari: mcorbari@ig.com.br

MEDIANEIROS 
DA LUZ

Você gostaria 
de adquirir livros 

espíritas - contate o Prof. 
Waldomiro Bana (Dinho)

‘‘O FAROL’’ 
(VERSÃO ELETRÔNICA):

http://dabunjr.wordpress.com/o-farol/



orque, na verdade, assim se escreve a seria fastidioso quanto inútil.
História e o maior dos médiuns, o O vulgo que não lê, ou que lê pela 
Médium de Deus, só escapou ao cartilha do Sr. vigário nos conselhos P
estigma da posteridade pela porta privados da família beata, não deitaria os 

escusa do concílio de Nicéia, numa seráficos olhares a estas páginas e seguiria, 
divinização acomodaticia e rendosa ao clamoroso ou contente, de qualquer forma 
formigamento parasitário e onímodo dos inconsciente, - infinitus stultorum numerus 
Constantinos, que, ainda hoje, lhe - a derrota do seu calvário, no melhor dos 
exploram os feitos e o nome augusto, com mundos, à Pangloss.
bulas políticas de vulpina retórica, factícios O outro, o vulgo que lê e compreende, 
pruridos de grosseira mistificação, em mas para o qual o magister dixit é a melhor 
bonsolatrias de cimento armado. fórmula de concessão e acomodação 

Entretanto, como a confirmar a tradição consigo mesmo, estômago e vísceras em 
- “os Santos Apóstolos foram, em sua função, sofra a quem sofrer, doa a quem 
maioria, humildes pescadores” - e não só a doer - esse, basofiando ciência em gestos 
tradição como a sentença de que os últimos largos de animalidade superior, se estas 
seriam os primeiros -, não vêm hoje os linhas chegasse a ler, haveria de esboçar 
vexilários da Verdade trazê-la aos aquele sorriso fino e bom que Bonnemére 
magnatas da Terra. aos príncipes dos não sabia definir se seria de Voltaire, ou do 
sacerdotes, escribas e fariseus hodiernos, mais refinado dos idiotas...
disputantes à compita da magnífica 
carapuça e eles talhada e ajustada. de vinte 
séculos, no capitulo 23º de Mateus.

Ao contrário, esses esculcas do Além 
parece preterirem os operários modestos, 
modestos e rústicos, rústicos e bons, como 
tão sutilmente os define o Eça em magistral 
mensagem:

“Tipos originais, mãos calosas que se 
entregam aos rudes trabalhos braçais, a 
fazerem a literatura do além-túmulo; 
homens a que Tartufo chama bruxos e 
Esculápio qualifica de basbaques, 
mistif icadores,  ou simples casos 
patológicos a estudar...”

É  v e r d a d e  t u d o  i s s o ;  m a s ,  
Convenhamos, também o é para maior 
glória de Deus.

Não ignoramos que homens de alta 
cultura e renome científico têm versado o 
assunto, investigado, perquirido e 
proclamado a verdade, acima e além das 
conveniências e preconceitos políticos, 
científicos, religiosos. Nomeá-los aqui, 

 (continua na 
próxima edição)

M. Quintão

(Livro: Parnaso de Além 
Túmlo - pisc. Chico 
Xavier)

Colaboração 
Waldinete Moreira
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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 08/08 - 

DIA 15/08 - 

Leudimila Rodrigues Tempeste

Edgar Feres Filho

Waldinete Moreira

Reinaldo Trombini Junior

DIA 22/08 - 

DIA 29/08  - 

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

À GUISA DE PREFÁCIO (PT 2)
 

  ESTRADAS 
NOVAS

I
 Caminhar por muitas estradas,

Todos nós já caminhamos,
Até encontrarmos, a  única,
Em muitas encruzilhadas, já 

deparamos.
 
II

 Por muitos medos, já passamos,
Por não termos refletidos, por onde 

pisamos,
Mas a ocasião fez a hora,

Foi por isso que encontramos agora,
A que Deus, já nos convidava 

outrora,
Dessa vez não nos iludamos!

 
III

 Muita gente, ainda não deu fé disto,
E vive, numa teimosia sem fim,

Enquanto não buscar as pegadas do 
Cristo!

Sempre andará, por estradas ruíns!
 

Autor: José Bastos.

POESIA

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 347 

FONE (14) 3552 1107

REUNIÃOLeia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seu Centro
.

Campanha

CONVITE
LINS

07/Agosto às 15 horas
Buffet Rindo a Toa 

Rua Rangel Pestana, 44 

Sorteios/cartelas 
Beneficente

Realização: Centro Espírita 
Irmãos Aprendizes (Lins/SP) 
Info: Flavio Natal (14) 3523 

1916 / 9676 6266


