
á é de praxe, todo junho estamparmos O pessoal da gráfica que nos recebe com 
aqui as comemorações referentes ao carinho e corre para que o mesmo fique 
mês. É claro que não são datas pronto na data estipulada, dobrando-os e J
quaisquer, afinal o aniversário de uma entregando-nos em pacotes já contados.

Casa Espírita é motivo de grande felicidade Nossos amigos que o recebem e os 
para os seus dirigentes e frequentadores, distribuem, seja nos Centros ou em locais 
como também o avançar de mais um ano do estratégicos para que tantas pessoas possam 
nosso jornal, afinal acompanhamos usufruir de suas mensagens.
diariamente vários veículos de divulgação Os divulgadores virtuais, que o 
que desaparecem tão rapidamente que espalham através da internet, fazendo-o 
muitas vezes não conseguem chegar ao seu chegar às casas de milhares de pessoas.
primeiro ano. E com certeza, aquele pelo qual todos os 

Fundado em 13 de junho de 1939 o C.E. nossos esforços são dispensados, o amigo 
‘‘Fé, Amor e Justiça, completa este ano 74 leitor, que nutre por esse facho de luz um 
anos de trabalhos maravilhosos voltados afeto especial, pois diariamente nos 
aos cidadãos getulineses. chegam mensagem de que muitos o 

Não precisamos ir tão longe para esperam ansiosamente todos os meses.
recordarmos as dificuldades de manter uma Muito obrigado a todos que fizeram com 
instituição espírita aberta, em decorrência que o ‘‘O Farol’’ pudesse chegar tão longe e 
temos que louvar o corpo de fundadores que com certeza, continuará a nos iluminar 
que enfrentaram todo tipo de empecilho e por muitos e muitos anos.
preconceito e mesmo assim não Estaremos fazendo uma encadernação 
esmoreceram nas lides para que hoje contendo todas as edições do jornal, 
possamos gozar com tranquilidade do aqueles que quiserem guardar de 
usufruto dessa Casa ao qual podemos recordação entrem em contato, pois só 
chamar de nossa. conseguiremos 10 cópias. A prioridade será 

Já o nosso outro aniversariante vem para os colaboradores.
contemplar os leitores com a 60ª edição, A notícia triste é que fazem dois meses 
fazendo-se assim cinco anos de trabalhos que não conseguimos enviar as cópias de 
ininterruptos, trazendo mensalmente às Promissão. Infelizmente já entramos em 
notícias de Getulina e região. contato com uma gama de pessoas, 

É claro que vamos mais uma vez louvar combinando que o jornal será deixado no 
àqueles que dedicam mensalmente um AME e mesmo assim não obtivemos 
pouquinho de seu tempo e dinheiro para resposta para quem entregar e quem poderá 
fazê-lo chegar em vossas mãos. ir lá buscar.

Os patrocinadores que desde a primeira Mais uma vez desejo-
edição vem colaborando para que a lhes um ótimo mês repleto 
impressão possa ser realizada e os de comemorações!
articuladores que enviam o material para 
que seu cabedal de informações tome 
corpo.

Inibmort
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5 ANOS

Era homem de meia-idade. caminhando para ele, a toda pressa, na trabalho, verificando-se o desencontro.
Chamava-se Frederico Manuel de Ávila. A esposa e os filhos, para recepcioná-lo penumbra...
Comerciante progressista. Espírita há Surpreendido e amedrontado, ante a alegremente, em festa íntima, alteraram as 

dois lustros, buscava pautar a existência figura estranha, julgou-se à frente de algum disposições dos móveis do interior da casa.
pelo Evangelho Renovador. E só então pôde compreender que o amigo do alheio e volveu sobre os próprios 

Contudo, era sempre afobado. vulto, que o assustara, ela ele mesmo passos, em corrida aberta.
Raro se detinha para examinar um Na fuga, porém, tropeça num canteiro do refletido no grande espelho da parede da 

problema maior. jardim e cai, gritando, estentórico. sala de jantar que foram mudado de 
Impaciente. Precipitado. Febricitante. Os gritos atraem vizinhos, pressurosos, posição...
Várias vezes fora admoestado para 

que o encontram desmaiado.
reduzir a marcha da própria vida. É conduzido ao hospital próximo.

Amigos aconselharam. Espíritos Frederico fraturara uma perna...
advertiram. Mais tarde, volta a casa com a perna Do livro O Espírito da Verdade. 

Tudo inútil. engessada. Psicografia de Waldo Vieira.(
Certo dia, demorando-se mais no Na intimidade da família, foi compelido 

escritório, voltou ao lar, quase noitinha, a lembrar-se de que aniversariava naquele 
acelerado como de hábito. dia...

De posse da chave, abriu a porta e entrou. E tudo ficou esclarecido.
Percorria o corredor para chegar a uma Como se demorasse em serviço, os 

das salas, quando nota um vulto parentes quiseram surpreendê-lo no 

Hilário Silva

Cap. IX - 

Item 7)

.
Colaboração: Prof.ª  

Leudimila Rodrigues 

Tempeste

A FESTA

 
SOLUÇÃO

I
 Muitas pessoas estão a procura,
De um remédio, que quase tudo 

cura,
Mas ele só virá com o tempo,
Se a gente aprender a somar 

tentos,
E tivermos um bom 

delineamento,
Se em cada um de nós , houver!
Um grande suprimento, que é o 

Amor!

 II
Sem ele em nossas almas,

Poderá haver dores e traumas,
E nadaremos em marés 

esquisitas,
Mas se for o inverso,

As caminhadas serão benditas,
Os céus mandarão vozes 

eruditas,
Apagando dos nossos egos,

As sanhas da dor.

José Bastos

O REMÉDIO, EIS A 

POESIA



responde-lhe, candidamente: - É mesmo, instrução primária. - Mas, Quem dera que você fosse o 
quem me dera... E, despedindo-se, partiu como sabe tanta coisa da Chico...
com simplicidade e bonomia, deixando no v i d a  d o s  s a n t o s ,  

uma livraria de Belo Horizonte, ambiente uma lição, uma grande lição, que principalmente de S. Paulo, de S. Estêvão, 
servia um irmão que, pelo hábito ira depois ser melhormente traduzida por de S. Pedro, e de outros, realçando-lhes Nde ouvir constantes elogios ao todos, e, muito especialmente, pelo fatos que ignoro?... - Sou médium... - 

Chico Xavier, tomou-se de admiração pelo Aloísio... Então, o senhor é o Chico Xavier, de Pedro 
Médium. Leu, pois, com interesse, todos os Leopoldo? - Sim, para o servir. - Então, 

Viajando com um sacerdotelivros de Emmanuel, André Luiz, Néio permita-me que lhe escreva e prometa-me 
Lúcio, Irmão X e desejou, insistentemente, entado no ônibus que o levaria a Belo responder minhas cartas, pois tenho muita 
conhecer o psicógrafo de Pedro Leopoldo. Horizonte, Chico notou que seu coisa para lhe perguntar. Faça-me este 
E aos fregueses pedia, de quando em Scompanheiro de banco era um Irmão favor. Afinal, verifico que Deus... nos 
quando: - Façam-me o grande favor de me Sacerdote. Cumprimentou-o e entregou-se pertence... - Pode escrever; de bom grado 
apresentar o Chico, logo aqui apareça. à leitura de um bom livro. O Sacerdote, responder-lhe-ei. Assim trabalharemos não 
Numa tarde, quando o Aloísio, pois assim também, correspondeu-lhe o cumprimento, apenas para que Deus nos pertença, mas 
se chamava o empregado, reiterava a abrira um livro sagrado e ficara a lê-lo. Em para que pertençamos também a Deus, 
alguém o pedido, o Chico entra na Livraria. meio à viagem, passou o ônibus perto de um como nos ensina o nosso benfeitor 
Todos os presentes, menos o Aloísio, se lugarejo embandeirado, que comemorava o Emmanuel. E, até hoje, Chico recebe cartas 
surpreendem e se alegram. Abraçam o dia de S. Pedro e S. Paulo. O Sacerdote de I rmãos de todas  as  crenças ,  
Médium, indagam-lhe as novidades observou aquilo e, depois, virando-se para particularmente de Sacerdotes bem 
recebidas. E depois, um deles se dirige ao o Chico comentou: - Vejo esta festividade intencionados, como o irmão com quem 
Aloísio: - Você não desejava ansiosamente em honra de dois grandes Santos, e neste viajou e de quem se tornou amigo. E, tanto 
conhecer o nosso Chico? - Sim, ando atrás livro, leio a história de S. Paulo, cujo autor quanto lhe permite o tempo, lhes responde e 
desse momento de felicidade.... - Pois aqui lhe dá proeminência sobre S. Pedro. Não se nas respostas vai distribuindo o Pão 
o tem. Aloísio o examina; vê-o tão pode concordar com isto. S. Paulo é o Espiritual a todos os famintos, ovelhas do 
sobriamente vestido, tão simples, tão Príncipe dos Apóstolos, aquele que recebeu grande redil, em busca do amoroso e Divino 
decepcionante. E correspondendo ao de Jesus as chaves da Igreja. Chico, Pastor, que é Jesus.
abraço do admirado psicógrafo, com ar de delicadamente, deu sua opinião, e o fez de 
quem falava uma verdade e não era nenhum forma tão simples, revelando grande 
tolo, para acreditar em tamanho absurdo: - cultura, que o Sacerdote, que não sabia com 
Quem dera que você fosse o Chico, quem quem dialogava, surpreendeu-se e lhe 
dera!... E Chico, compreendendo que perguntou: - O senhor é formado em 
Aloísio não pudera acreditar que fosse ele o Teologia, ou possui algum curso superior? - 
Chico pela maneira como se apresentava, Não. Apenas cursei até o quarto ano de 

          Ramiro Gama
(http://www.espirito.org. 
br/portal/artigos/diversos/
chico/lindos-casos.html)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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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*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

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

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

“E Jesus, estendendo a mão, tocou-o abnegadas, para a extensão das bênçãos da se aprisionam às trevas do 
dizendo: quero, sê limpo.”(MATEUS, 8:3.) Sabedoria e de Amor na Obra de Deus. sofrimento.

Mas pensemos também nas mãos que se Reparemos, assim, a que 
editemos na grandeza e na estendem para as sombras do mal... forças da vida estendemos as nossas mãos.
sublimidade das mãos que se Mãos que recolhem o ouro devido ao Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo Mestendem para o bem... trabalho em favor de todos, transformando- estendendo-as no auxilio de todos, 

Mãos que aram a terra, preparando a se em garras de usura... ensinando e ajudando, curando e afagando, 
colheita... Mãos que acionam apetrechos de morte, aliviando corpos enfermos e levantando 

Mãos que constroem lares e escolas, convertendo-se em conchas de sangue e almas caídas, e, para mostrar-nos o 
cidades e nações... lágrimas... supremo valor das mãos consagradas ao 

Mãos que escrevem, amando em louvor Mãos que se agitam na mímica estudada bem constante, preferiu morrer na cruz, de 
do conhecimento... de quantos abusam da multidão para mãos estendidas, como que descerrando o 

Mãos que curam na medicina, que conduzi-la à indisciplina em proveito coração pleno de amor à Humanidade 
plasmam a riqueza da ciência e da próprio... inteira.
indústria, que asseguram o reconforto e o Mãos que ferem, que coagulam o fel da 
progresso... calúnia em forma de letras, que (Palavras de vida eterna 

Todas elas se abrem, generosas, na amaldiçoam, que envenenam e que - pisc. Chico Xavier)
d i r e ç ã o  d o  I n f i n i t o ,  g e r a n d o  cultuam a inércia...
aperfeiçoamento e t ranqüil idade,  Todas elas se cerram sobre si mesmas em 
reconhecimento e alegria, conjugando-se, círculos de aflição e remorsos pelos quais 

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

MENSAGENS DE EMMANUEL - REPAREMOS NOSSAS MÃOS
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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/

CRIATIVIDADE DO AMOR
ual será a exata dimensão do amor? Já Um sentimento que está preocupado em Qouvimos falar sobre a grandiosidade do doar-se e auxiliar a dificuldade do parceiro 
amor de Deus e de como as criaturas de jornada, nada aguardando em troca.

h u m a n a s  a l c a n ç a m  p a t a m a r e s  Um exemplo para tantos que pensamos 
inimagináveis, quando acionadas pelo que o verdadeiro amor é feito de alegrias e 
amor. juventude, beleza e reciprocidade.

Mas esse sentimento sublime é capaz de Com certeza, é maravilhoso tudo 
engendrar ações extraordinárias nas suas compartilhar nos verdes anos, quando a 
manifestações. beleza impera e as energias se apresentam 

Ações como a de um senhor britânico, de vigorosas.
noventa e um anos, casado há setenta anos Quando se pode entrelaçar as mãos e sair 
com Phyllis. a passeio; quando as frases de ternura são 

A esposa começou a ter problemas recíprocas e o carinho é partilhado.
mentais, há cerca de vinte anos. Evoluindo Contudo, quando o amor vence a 
de forma a necessitar de atendimento invernia das dores e dos cabelos brancos, do 
especializado, Jack precisou interná-la em depauperar das forças; quando o amor 
um lar, em Kent, na Inglaterra. permanece, apesar das limitações físicas e 

Mas ele a visita todos os dias e, apesar do crepúsculo mental; quando o amor a tudo 
das dificuldades de que é portadora, ao vê- supera e continua forte, rijo, em 
lo, ela estende os braços para abraçá-lo. manifestações seguras e permanentes... 

Para Jack, essa é a demonstração de que o então, atingiu a excelência.
amor continua. E, correspondendo ao amor Um amor assim é Deus manifestando-se 
dela, ele tenta ajudá-la a manter a memória através das Suas criaturas. É verdadeiro e 
saudável e lutar contra a demência lendo, inigualável amor.
todos os dias, histórias do diário que Um amor feito de criatividade, de arte, de 
escreveu, durante os anos de mútua engenhosidade íntima.
convivência.

Eles se casaram no período da Segunda Redação do Momento Espírita, com base 
Guerra Mundial, em 1943. em notícia colhida no site 

O diário registra o dia em que se sonoticiaboa.com.br
conheceram. Cheguei em casa e escrevi que 
a tinha conhecido. Penso que fiz isso porque 
senti que era um momento que iria mudar a 
minha vida. – Informou ele em entrevista a 
um jornal londrino.

Além de ler o diário do seu casamento, 
Jack mostra para a esposa as fotografias da 
época em que viajavam de caravana. 
Também as mais recentes com os cães de 
ambos.

Tudo para que ela se mantenha 
consciente da própria vida. Para que não se 
apague a pequena chama das lembranças 
nem a chama tremeluzente da paixão.

Sobre o segredo da sua relação 
matrimonial de tantos anos, diz o britânico 
que é não criar expectativas, aceitando o 
que a vida tenha a oferecer.

*  *   *

Um amor que vara as décadas e 
permanece, mesmo quando um dos 
parceiros apresenta sérias dificuldades 
mentais, é amor sólido.

É um sentimento que está acima da 
aparência física e do que possa receber em 
troca.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

RÁDIO TERRA FM

Acompanhem 
a USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

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

nalise os teus pensamentos, antes de 
julgar o teu irmão.A

- Analise os teus propósitos, antes de 
c o m p a r á - l o s  a o s  d o  o p o n e n t e ,
respeitando sempre os seus limites.

- Analise o teu coração e veja se já 
conseguiu libertá-lo das mágoas e
injúrias sofridas pela vida e que ainda te 
atrasam.

- Analise a situação do momento antes de 
crucificar quem quer que seja.

- Analise as intenções mais íntimas antes 
de colocar a máscara modificadora, 
mostrando-se verdadeiro, quando ainda não 
dominas a situação.

- Analise se tudo o que realizas é com os 
propósitos edificantes que propagas.

- Analise a situação difícil do irmão, 
colocando-se no seu lugar, ajudando no que 
puder.

- Analise que cada um passa o que lhe 
compete para sua evolução, e não
interfiras para não comprometer-se.

- Analise que sempre é mais fácil apontar 
erros do que assumi-los.

- Analise o teu presente e veja o seu 
aproveitamento para o futuro, lembrando 
que o que semeias, colherás.

- Analise no teu semelhante as suas 
virtudes porque defeitos todos os detém.

- Analise se o tempo que dispõe na inércia, 
não possa ser aproveitado em benefício de 
irmãos necessitados.

- Analise por fim, que toda projeção 
mental será direcionada ao universo e 
retornará com intensidade para você 
próprio.

- Analise agora a tua ligação com os 
padrões elevados e sinta o que te falta ainda 
para conseguir elevar-se.

Paz a todos.
                       Hector

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

PROCEDER DO MÉDIUM

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

.
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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 04/06 - Izaias Claro

DIA 10/06 - Edgar Feres Filho

DIA 17/06 - 

DIA 24/06 - 

DIA 01/07 - Edgar Feres Filho

Reinaldo Trombini Junior

Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest 

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

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

Quatro Mãos

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

Convite
Palestra com:

IZAIAS CLARO

Tema: VIVA MAIS, VENÇA 
E 

PREVINA A DEPRESSÃO

Dia 04 de Junho de 2013 (terça-feira)
Às 20h00

Local: C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
Rua Wenceslau Brás n.º 954

Getulina/SP

.

isse-vos, não há muito, meus caros e s s e  t a m b é m  u m  m e i o  d e  v o s  
filhos, que a caridade, sem a fé, aperfeiçoardes, exercitando-vos na 
não basta para manter entre os caridade. Com efeito, só a poder de D
homens uma ordem social capaz concessões e sacrifícios mútuos podeis 

de os tornar felizes. Pudera ter dito que a conservar a harmonia entre elementos tão 
caridade é impossível sem a fé. Na verdade, diversos.
impulsos generosos se vos depararão, Tereis, contudo, razão, se afirmardes que 
mesmo entre os que nenhuma religião têm; a felicidade se acha destinada ao homem 
porém, essa caridade austera, que só com nesse mundo, desde que ele a procure, não 
abnegação se pratica, com um constante nos gozos materiais, sim no bem. A história 
sacrifício de todo interesse egoístico, da cristandade fala de mártires que se 
somente a fé pode inspirá-la, porquanto só encaminhavam alegres para o suplício. 
ela dá se possa carregar com coragem e Hoje, na vossa sociedade, para serdes 
perseverança a cruz da vida terrena. cristãos, não se vos faz mister nem o 

Sim, meus filhos, é inútil que o homem holocausto do martírio, nem o sacrifício da 
ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu vida, mas única e exclusivamente o 
destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe sacrifício do vosso egoísmo, do vosso 
licito ocupar-se unicamente com a sua orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se 
felicidade. a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé.

Sem dúvida, Deus nos criou para sermos 
felizes na eternidade; entretanto, a vida                     Espírito protetor. 
terrestre tem que servir exclusivamente ao 
aperfeiçoamento moral, que mais (Cap. XI - Amar o próximo como a si 
facilmente se adquire com o auxílio dos mesmo - Evangelho Segundo Espiritismo- 
órgãos físicos e do mundo material. Allan Karde)

Sem levar em conta as vicissitudes 
ordinárias da vida, a diversidade dos 
gostos, dos pendores e das necessidades, é 

A FÉ E A CARIDADE

É curioso observar como os 
acontecimentos parecem 
arranjar-se visando a uma 
finalidade específica, ainda 
que, de início, não a possamos 
divisar através dos véus que 
nos separam do futuro.

Livro:  Hahnemann, o Apóstolo da 
Medicina espiritual

Saber e Mudar: 
(psaberemudar@gmail.com

                Hermínio C. Miranda
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