
lguma vez você já parou pra pensar em algum lugar, como no banco da praça, no 
como este pequeno jornal chega as caixa de um supermercado, no balcão da 
suas mãos? Quais os passos realizados padaria...A
para que agora você possa estar lendo- Aquela sobra dos materiais de construção. 

o? Quanto tempo despendido? O valor de cada Deixá-los estragando sob o sol e chuva no fundo 
página? Pra onde ele vai? Quem é Inibmort, do quintal ou doar pra alguém que necessita 
Leudimila, Edgar, Luciana, Prof. Waldomiro, terminar uma obra?
Marco Aurélio, Nelson Nascimento, Sr. Mesmo a nossa própria disposição, força, 
Bastos??? Aonde fica Getulina? Como deve ser energia, como a utilizamos? Passando horas a 
a Casa de Carnes Jully Anny, o Cartório de fio sentados em frente a uma TV ou ajudando no 
Notas e Protestos, O Chaveiro André Canhão e a grupo comunitário? Dormindo tarde e perdendo 
Paula do Paula Utilidades? Quem são os a oportunidade de auxiliar na Evangelização 
funcionários da Gráfica Minerva que o imprime Infantil?
e entrega separado em blocos de cem cópias. Não estou dizendo que isto ou aquilo está 
Como deve ser a Livraria Espírita “André correto, vai de você começar a entender o que 
Luiz”? Quem são os locutores do programa lhe faz bem e principalmente o que te prepara 
“Luzes no Caminho” Qual o critério da seleção para os dias vindouros.
de mensagens que preenchem suas colunas? Voltando as primeiras questões vamos lá.

É, se você nunca pensou nisso não se O Jornal é digitado na semana anterior que é 
preocupe, como a maioria das pessoas, pouco levado a gráfica. Nossos colaboradores enviam 
nos importa de onde vem ou pra onde vai e sim as mensagens através de email.  Os 
qual a serventia. Se nos serve tudo bem, usamos patrocinadores doam R$ 25,00 por mês. A 
e ao não ter mais utilidade jogamos fora, outros versão impressa é distribuída às cidades de 
preferem guardar num quartinho dos fundos e nossa região, já a digital pro mundo inteiro.Os 
nunca mais ter um novo contato. colaboradores e escritores, são amigos que 

Percebem que já não estou mais falando do estão unidos em favor de um mundo melhor. 
nosso “O Farol”, mas de uma infinidade de Getulina fica entre Lins e Marília no coração do 
coisas que deixam de ser úteis. Estado de São Paulo. Os patrocinadores são 

Pode ser esse mensário, livros, revistas, almas caridosas. Os amigos da gráfica estão 
mensagens, pode ser eletro domésticos, sempre a nossa disposição, realizando um 
eletrônicos, móveis, roupas e outros objetos trabalho impecável. Já o programa radiofônico 
com diferentes fins. no momento não conta com nenhum locutor, 

O que fazer com um rádio quebrado? Jogar mesmo assim os programas agendados são 
no lixo? Deixa-lo exposto, esperando que transmitidos até onde chega as ondas da Rádio 
alguém o encontre e depois descubra que já não comunitária ‘‘Terra FM’’. Por fim o critério de 
funciona mais ou levá-lo a uma instituição que seleção das mensagens são de 
ministra cursos de eletrônica? t o t a l  c u n h o  e s p í r i t a  

Com roupas que já não tem serventia? Doar Kardecista.
mesmo rasgadas e velhas? Ótimo mês.

Os livros que já não nos interessam mais? 
Entregá-los a uma biblioteca, uma escola? Ou 
seguir o conselho de alguns espíritas que pedem 
pra gente esquecê-los. Isso mesmo, deixá-los 

Inibmort
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INDAGAÇÕES

SEMENTES PARA PLANTAR
m grande rei, pai de três filhos, precisava elas morreriam. E sementes mortas, não são convidou o rei para ir até o jardim, e lhe mostrou 
escolher o seu sucessor. A decisão era mais sementes. centenas de plantas crescendo, flores U
muito difícil pois os três eram muito Por isso, foi ao mercado, vendeu as sementes desabrochando por todos os lados, numa 

inteligentes e corajosos. e guardou o dinheiro. Assim, quando o pai profusão de cores e de perfumes interminável.
Além disso, eram trigêmeos e o rei não sabia voltasse, ele retornaria ao mercado e compraria O rei o abraçou, feliz, dizendo-lhe: Esta é a 

como realizar a sua escolha. Por isso, procurou sementes novas, até melhores do que as que o pai maneira correta de proceder com as riquezas. 
conselhos com um sábio do reino, que lhe deu lhe houvera deixado. Você é digno de ser meu sucessor.
uma ideia. O terceiro filho foi ao jardim. Olhou a *     *    *

O soberano foi para casa e chamou os três imensidão da terra que circundava todo o grande Os talentos que possuímos são como as flores. 
filhos. Informou-lhes que necessitaria partir palácio, e resolveu atirar as sementes por todos Não podem ser guardados em cofres, porque 
para uma viagem muito prolongada, mas que os lugares. morrem, secam. Precisam ser semeados para 
desejava deixar, com cada um deles, algo muito Quando o pai regressou da sua viagem, três florescer.
precioso. anos depois, o primeiro filho correu ao cofre, Todos temos a capacidade de transformar o 

Tomou de três pacotes com sementes e deu abriu e descobriu, desolado, que as sementes deserto em que o mundo está se tornando, num 
um para cada filho, com a recomendação de que estavam secas, mortas. imenso oásis de paz, amor e beleza.
eles deveriam devolvê-las, quando ele Triste, o pai olhou aquele pacote e disse ao Um lugar onde o sol, as estrelas, o vento e o 
retornasse, dentro de um ou talvez, dois anos. filho: São estas as sementes que dei a você? Elas mar existam verdadeiramente para todos.
Frisou que, aquele que melhor cuidasse das tinham a possibilidade de desabrochar, de se 
sementes, seria o seu sucessor. transformar em flores e exalar um delicioso (Redação do Momento Espírita, com base no 

O primeiro filho, tão logo o pai partiu, perfume. No entanto, agora, de nada valem. cap. A revolução dos campeões, do livro de 
começou a pensar o que deveria fazer com Estão mortas. mesmo nome, de Roberto 
aquelas sementes. Finalmente, resolveu trancá- O segundo filho foi até o mercado, comprou Shinyashiki)
las em um cofre, raciocinando que, quando o pai sementes novas e, orgulhoso, foi entregá-las ao 
voltasse, ele devolveria as sementes como as pai, que elogiou a sua ideia, mas lhe disse que, de 
havia recebido. verdade, ele não fizera nada de especial.

O segundo filho, observando o que fizera o O terceiro filho apresentou-se ao pai e lhe 
irmão, pensou que, se ele trancasse as sementes, disse não possuir mais as sementes. Entretanto, 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

s sutis mudanças acontecem a 
c a d a  s e g u n d o  t r a z e n d o  
transformações no espírito e a A
sutileza leva a todos a falta de 

percepção de que a vida é uma benção 
Divina, fazendo o ser encarnado desalojar-
se do ostracismo e despertar para o novo 
sentido que a vida pode proporcionar, 
abrindo oportunidades de regeneração, de 
transmutação de sentimentos e o 
aprendizado trará no íntimo a buriladora 
transformação necessária para o 
crescimento evolutivo, fortalecendo os 
elos de amor, gratidão e perdão.

Realmente o Senhor do Tempo agrega a 
cada um a frequência necessária para o 
cumprimento das etapas destinadas para 
sua atual vida, que nada mais é do que um 
pequeno momento para o eterno Tempo.

Aproveitar o tempo procurando sempre 
a sua própria reforma interior, fazendo 
com que o passado seja passado e o 
presente seja hoje e o agora, com as 
mudanças já estruturadas, possas realizar  
seus sonhos, objetivos e ideias que abrigas 
no coração e colocando em prática todos 
os princípios que deténs como conduta de 
vida.

O tempo em nada modificará o ser 
encarnado, o que realizará será o 
entendimento e a mudanças de padrões 
vibratórios.

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

MUDANÇAS MARCANTES



ntusiasmada com a revelação que lhe consulentes. Alguns exemplos:
fora feita por um médium, a senhora A experiência demonstra que são • Gostar de roupas 
comentou: produzidas por médiuns ou Espíritos elegantes e caras.E

espertos, interessados em incensar a vaidade Suposição: dama da realeza.– Chico, recebi uma notícia maravilhosa!
das pessoas, a fim de conquistar sua Realidade: costureira de modista.– O que foi, minha irmã?
confiança e admiração. • Apreciar finas iguarias.– Minha identidade nos tempos 

Raros não sentem inflar o ego ante a Suposição: rico e refinado gourmet.apostólicos!
informação de que foram figuras Realidade: cozinheiro.– Beleza!
destacadas, em pretéritas existências. • Estimar a solidão.– Fui mártir. Estive no Circo Romano. 

Daí sua disposição em oferecer créditos Suposição: filósofo.Morri devorada por um leão!
de cega confiabilidade em favor desses Realidade: longo e solitário estágio no Ante a admiração do médium, perguntou:
“reveladores”. Umbral.– E você, Chico, já sabe quem foi?

Não é prudente,  portanto,  nem • Apreciar viagens.– Ah! minha irmã, sei sim…
conveniente, estarmos devassando o Suposição: desbravador de terras novas.– E daí? Estou curiosa…
passado, à procura de títulos e honrarias. Realidade: caixeiro-viajante.– Fui a pulga do leão.

Destaque-se que a simples estima por • Amor à primeira vista.
notícias dessa natureza é um atestado Suposição: reencontro com alma gêmea.O episódio, que nos fala da humildade e 
negativo. Realidade: paixão delirante.do bom-humor de Chico, remete-nos a uma 

Os Espíritos esclarecidos, que realmente Mais interessante deixar o terreno das curiosa tendência, relativa às famosas 
ofereceram contribuições marcantes, suposições e encarar a realidade.revelações.
aqueles que deixaram a Terra melhor do que Se Chico dizia-se a pulga do leão, é bem Geralmente, o iluminado foi rei, rainha, 
a encontraram, não se interessam por glórias provável que tenhamos sido um Dipylidium estadista, cientista, artista famoso…
do passado. caninum, o verme da pulga.Sempre alguém importante, que se 

Importa-lhes as realizações do presente, destacou em determinado setor de atividade.
dando o melhor de si mesmos em favor do Não se ouve falar de lixeiro, operário, 
progresso e do bem-estar da Humanidade.camponês, homem do povo…

Mesmo sem procurar por revelações, (Livro Rindo e Refletindo Detalhe relevante, nesse assunto, amigo 
podemos ter uma idéia do que fomos, com Chico Xavier)leitor:
analisando nossas tendências, nossa Considerando que os que se destacam na 
maneira de ser.política, nas artes, na religião, constituem 

Mas, é preciso cuidado para não minoria, certamente há algo de equivocado 
interpretar de forma equivocada os sinais.nessas revelações que privilegiam todos os 

Richard Simonetti

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier

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

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

A PULGA

 Evangelização do C. E. ‘‘Fé, Amor e Já a tão almejada bike voadora, como foi 
Justiça’’ realiza todo final de ano um dia nomeada ficou com o garoto Jonny.
especial para os seus frequentadores. Foi uma manhã de alegria, que com certeza A

extrapolou as paredes da Casa Espírita e brotou Este ano além de salgadinhos, refrigerante, 
uma luz de amor em cada coraçãozinho que pode bolo e a já tradicional entrega de medalhas aos 
retornar ao seu lar com um mimo, quiçá o único mais assíduos e comportados foi também 
das festividades natalinas.entregue uma bicicleta àquele que mais 

compareceu durante todo ano, sobressaindo aos 
medalhistas.

As medalhas foram entregues aos irmãos 
Lucas e João Vitor e a menina Bianca também 
recebeu o prêmio.

Só temos a agradecer a todos que fizeram as 
doações, sejam elas em dinheiro, em brinquedos 
ou das guloseimas.

Obrigado!

NATAL DA EVANGELIZAÇÃO

*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) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com
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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 NOVO SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/

 - Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

. 

SOU APENAS UM

I

Entre a multidão sou apenas um,
Mas posso ser a solução de problemas,
Que venham a ser a benefício de todos!
Como a pequenina abelha ao polinizar 

as flores,
Resgatando os frutos que virão à tona!
Posso ser na mensagem e nas atitudes,
A indicação aos irmãos desavisados do 

bem,
A mudanças de performances interiores,
Indicando o melhor caminho  a seguir.!

 
II
 

 Sou apenas um,
Mas posso ser o sinalizador dos 

perigos,
Indicando o melhor acesso,

Aos transeuntes  que estão em dúvidas 
de avançar!

Posso ser o indicador de fontes de 
águas cristalinas,

Ao viajor sedento, sem rumo certo!
 

III
 

Para tal cabedal de informações,
Necessário é ser convictos no bem,

E nas entranhas dos nossos corações,
E ai sentiremos a extensão do Amor!

Sentindo dos planos Mais Altos!
O pudor dessas emoções!

               

 José Bastos

POESIA

http://d
abunjr.w

ordpress.com/

o-farol/

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)‘‘O
 FAROL’’

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012
egue abaixo o Balancete anual do nosso trocinadores que durante todo o ano S‘‘O Farol’’. colaboraram com a impressão do jornal.

Diferente dos anos anteriores não repassa O dinheiro em caixa servirá para futuras 
mos nenhum valor para outras obras. necessidades e a continuação desse 

Queremos frisar o agradecimento aos pa- trabalho no caso da falta de numerário. 

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

RÁDIO TERRA FM

MENSAGENS DE EMMANUEL 
A CAMINHO DO ALTO

Mês Patrocinador Vl Jornal Diferença Doação Caixa

Janeiro 125,00R$      120,00R$   5,00R$      372,50    

Fevereiro 100,00R$      120,00R$   (20,00)R$   352,50    

Março 125,00R$      120,00R$   5,00R$      357,50    

Abril 125,00R$      120,00R$   5,00R$      362,50    

Maio 125,00R$      120,00R$   5,00R$      10,00R$  377,50    

Junho 120,00R$      120,00R$   -R$        377,50    

Julho 125,00R$      120,00R$   5,00R$      50,00R$  432,50    

Agosto 125,00R$      120,00R$   5,00R$      437,50    

Setembro 125,00R$      120,00R$   5,00R$      442,50    

Outubro 125,00R$      120,00R$   5,00R$      447,50    

Novembro 100,00R$      120,00R$   (20,00)R$   427,50    

Dezembro 125,00R$      120,00R$   5,00R$      432,50    

Porque eu sou o menor dos apóstolos... - Não atingimos o sentimento 
Paulo (1 Coríntios, 15:9) imaculado; entretanto, pelo 

esforço na disciplina de nossas 
inclinações e desejos, já nos ecididamente, muitos defeitos nos 
adestramos, a pouco e pouco, para a caracterizam ainda o progresso 
aquisição do amor puro.Dmoral deficitário. Não nos será 

lícito, porém, esquecer algumas das Não entremostramos, de leve, o 
bênçãos que já conseguimos amealhar heroísmo da fé absoluta, mas já 
com o amparo do Mestre Divino: assimilamos grau relativo de confiança na 

Divina Providência, buscando agradecer-Não temos a santidade; no entanto, já 
lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto nos matriculamos na escola do bem, 
invocando-lhe a proteção para a travessia aprendendo a evitar as arremetidas do mal.
das horas difíceis.Não dispomos de sabedoria, mas já 

Sem dúvida, estamos muito longe, percebemos a importância do estudo, 
infinitamente muito longe da perfeição... diligenciando entesourar-lhes os valores 
Cabe, porém, a nós, aprendizes do imperecíveis.
Evangelho, o obrigação de confrontar-nos Não possuímos a inexpugnabilidade 
hoje com o que éramos ontem e, a nosso moral; todavia, já sabemos orar, 
ver, feito isso, cada um de nós pode, sem organizando a própria resistência contra o 
pretensão, parafrasear as palavras do assédio das tentações.
Apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10, do Não nos galardoamos ainda com o total 
capítulo 15, de sua Primeira Epístola aos desprendimento de nós mesmos, 
Coríntios: - "Dos servidores do Senhor, sei notadamente no capítulo do perdão 
que sou o menor e o mais endividado incondicional; contudo já aceitamos a 
perante a Lei, mas com a graça de Deus sou necessidade de abandonar a concha do 
o que sou"...egoísmo, exercitando-nos em diminutos 

gestos de entendimento e fraternidade para 
                     Emmanuelalcançar a vivência da grande abnegação.

(Bênção de Paz, 1, FCX, 
GEEM)

Colaboração: Prof. 
Waldomiro B. Bana



E que amando, também seja amado. E que sendo maduro, não insista em E que pelo menos uma vez por ano
E que se não for, seja breve em esquecer. rejuvenescer Coloque um pouco dele
E que esquecendo, não guarde mágoa. E que sendo velho, não se dedique ao Na sua frente e diga "Isso é meu",
Desejo, pois, que não seja assim, desespero. Só para que fique bem claro quem é o 
Mas se for, saiba ser sem desesperar. Porque cada idade tem o seu prazer e a dono de quem.

sua dor e
Desejo também que tenha amigos, É preciso deixar que eles escorram por Desejo também que nenhum de seus 
Que mesmo maus e inconseqüentes, entre nós. afetos morra,
Sejam corajosos e fiéis, Por ele e por você,
E que pelo menos num deles Desejo por sinal que você seja triste, Mas que se morrer, você possa chorar
Você possa confiar sem duvidar. Não o ano todo, mas apenas um dia. Sem se lamentar e sofrer sem se culpar.
E porque a vida é assim, Mas que nesse dia descubra
Desejo ainda que você tenha inimigos. Que o riso diário é bom, Desejo por fim que você sendo homem,
Nem muitos, nem poucos, O riso habitual é insosso e o riso Tenha uma boa mulher,
Mas na medida exata para que, algumas constante é insano. E que sendo mulher,

vezes, Tenha um bom homem
Você se interpele a respeito Desejo que você descubra , E que se amem hoje, amanhã e nos dias 
De suas próprias certezas. Com o máximo de urgência, seguintes,
E que entre eles, haja pelo menos um que Acima e a respeito de tudo, que existem E quando estiverem exaustos e 

seja justo, oprimidos, sorridentes,
Para que você não se sinta demasiado Injustiçados e infelizes, e que estão à sua Ainda haja amor para recomeçar.

seguro. volta. E se tudo isso acontecer,
Não tenho mais nada a te desejar ".

Desejo depois que você seja útil, Desejo ainda que você afague um gato,
Mas não insubstituível. Alimente um cuco e ouça o joão-de-
E que nos maus momentos, barro
Quando não restar mais nada, Erguer triunfante o seu canto matinal
Essa utilidade seja suficiente para manter Porque, assim, você se sentirá bem por 

você de pé. nada.

Desejo ainda que você seja tolerante, Desejo também que você plante uma 
Não com os que erram pouco, porque semente,

isso é fácil, Por mais minúscula que seja,
Mas com os que erram muito e E acompanhe o seu crescimento,

irremediavelmente, Para que você saiba de quantas
E que fazendo bom uso dessa tolerância, Muitas vidas é feita uma árvore.
Você sirva de exemplo aos outros.

Desejo, outrossim, que você tenha 
Desejo que você, sendo jovem, dinheiro,
Não amadureça depressa demais, Porque é preciso ser prático.

Victor Hugo

Colaboração: Prof.ª 

Leudimila Rodrigues 

Tempeste
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Fone: (14) 3552 2127

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

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 14/01 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 04/02 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 11/02 - Edgar Feres Filho

DIA 21/01 - Edgar Feres Filho

DIA 28/01-  Profª 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

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

Reuniões todas as 6ª feiras 20:00 h.
Fone:(14) 9740 4615

Email: aaov50dcafsp@gmail.com
Site:www.alcoolicosanonimos.org.br

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA
RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 

FONE (14) 3552 1107

AGENDA - Para se informar dos eventos de nossa região
ACESSE: http://uselins.wordpress.com/eventos/convite/

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

DESEJO

ANUNCIE
AQUI
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