
omo era de se esperar o mês de comentários da educadora Dora Incontri, o Como todo ano não podíamos deixar de 
outubro é sinônimo de trabalho e filme ilustrado com imagens e fotografias comemorar o Dia das Crianças com a nossa 
claro de Kardec, afinal há 209 anos de época deu-nos a exata precisão dos locais turma da Evangelização Infantil. Este ano C

o codificador da doutrina dos espíritos que Kardec e seus confrades conviveram eles além de receberem materiais escolares 
reencarnava mais uma vez em solo terrestre. não só na época da codificação, mas e um delicioso cachorro quente, também 
Em sua homenagem a USE de Lins realizou também quando ainda era conhecido por brincaram com vídeo games e apresentaram 
o Ciclo de Palestras intitulado ‘‘Kardec e Hippolyte Léon Denizard Rivail, o danças.
suas obras’’. educador.

E informamos com pesar que nossa irmã, O C.E. ‘‘Amor e Caridade’’ recebeu a No dia 29/10, eu estive no CEIA em Lins 
trabalhadora, tesoureira do C.E. ‘‘Fé, Amor profª Leudimila Rodrigues no dia 11/10. Ela e também explanei sobre o codificador, mas 
e Justiça’’, desencarnou no dia 27/10.dissertou sobre a vida e a obra do Mestre em vez de contar a história da vida de 

Eurídes Bana Oliveira, estava sempre Lionês, extasiando o público presente não kardec, reuni mensagens psicografadas por 
presente nos diversos trabalhos da casa, só com a quantidade, mas também a ele contidas nas Revistas Espíritas. Gostaria 
dotada de uma alegria sem qualidade das informações explanadas. de agradecer ao senhor Flávio Pereira e a 
igual, contagiava-nos com Já o C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ optou por todos que estiveram presentes pela 
a sua espontaneidade.exibir um vídeo sobre o codificador. Com acalorada acolhida nesta maravilhosa noite.

Que Deus a receba de 
coração aberto.

Inibmort

Jornal Espírita de Getulina           Getulina, Novembro de 2013 - N.º 65

ALEGRIAS E UMA TRISTEZA

(Questão 823 do Livro dos Espíritos) Pelos que se mumificaram no féretro da exterminadas na vala do esquecimento...
preguiça, receando as cruzes redentoras e Por todos esses nossos irmãos, não 

enhor Jesus! Enquanto nossos irmãos as calúnias honrosas; ignoramos que choras também como Sna Terra se consagram hoje à Pelos que se imobilizaram no paraíso choraste sobre Lázaro morto...
lembrança dos mortos-vivos que se doméstico, enquistando-se no egoísmo E trazendo igualmente hoje a cada um 
desenfaixaram da carne, oramos também entorpecente, como desmemoriados, deles a flor da esperança e o lume da 
pelos vivos-mortos que ainda se ajustam à descansando no espaço estreito do oração, sabemos que o teu amor infinito 
teia física... esquife... clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-

Pelos que jazem sepultados em palácios E rogamos-te ainda, Senhor, pelos nos o caminho da eterna ressurreição.
silenciosos, fugindo ao trabalho, como mortos das penitenciárias que ouviram as 
quem se cadaveriza, pouco a pouco, para o sugestões do crime e clamam agora na dor            Emmanuel
sepulcro; do arrependimento;

Pelos que se enrijeceram gradativa- Pelos mortos dos hospitais e dos 
mente na autoridade convencional, manicômios, que gemem, relegados à 
adornando a própria inutilidade com títulos solidão, na noite da enfermidade;
preciosos, à feição de belos epitáfios Pelos mortos de desânimo, que se 
inúteis; renderam, na luta, às punhaladas da 

Pelos que anestesiaram a consciência no ingratidão;
vício,  t ransformando as  alegrias  Pelos mortos de desespero, que caíram 
desvairadas do mundo em portões em suicídio moral, por desertores da 
escancarados para a longa descida às renúncia e da paciência;
trevas; Pelos mortos de saudade, que lamentam 

Pelos que enterraram a própria mente a falta dos seres pelos quais dariam a 
nos cofres da sovinice, enclausurando a própria vida;
existência numa cova de ouro; e  p o r  e s s e s  o u t r o s  m o r t o s ,  

Pelos que paralisaram a circulação do desconhecidos e pequeninos, que são as 
próprio sangue, nos excessos da mesa; crianças entregues à via pública, 

(Obra: Religião dos 
Espíritos, pisc. Chico 
Xavier)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

ORAÇÃO NO DIA DOS MORTOS

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

VÍDEO - SEMINÁRIO
A CAMINHO DA LUZ

HAROLDO DUTRA DIAS
C.E. ‘‘FÉ, AMOR E JUSTIÇA’’

DIA 11/11 - 19:30 H



m plena conversação edificante, a n s i o s a  e x p e c t a t i v a  q u a n t o  a o  ao mesmo tempo. O leite 
Sara, a esposa de Benjamim, o pronunciamento do Senhor, que falou, em puro dos esclarecimentos 
criador de cabras,  ouvindo seguida a longo silêncio: elevados penetra o coração E
comentários do Mestre, nos doces - Sara, qual é o serviço fundamental de como alimento novo, mas 

entendimentos do lar de Cafarnaum, tua casa? aí se mistura com a ferrugem do egoísmo 
perguntou, de olhos fascinados pelas - É a criação de cabras - redargüiu a velho. Do serviço renovador da alma 
revelações novas: interpelada, curiosa. restará, então, o vinagre da incompreensão, 

- A idéia do Reino de Deus, em nossas - Como procedes para conservar o leite adiando o trabalho efetivo do Reino de 
vidas, é realmente sublime; todavia, como inalterado e puro no benefício doméstico? Deus.
iniciar-me nela? Temos ouvido as - Senhor, antes de qualquer providência, A pequena assembléia, na sala de Pedro, 
pregações à beira do lago e sabemos que a é imprescindível lavar, cautelosamente, o recebia a lição sublime e singela, 
Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor vaso em que ele será depositado. Se c o m o v i d a m e n t e ,  s e m  q u a l q u e r  
e o perdão... Eu desejaria ser fiel a qualquer detrito ficar na ânfora, em breve interferência verbal.
semelhantes princípios, mas sinto-me presa todo o leite se toca de franco azedume e já O Mestre, porém, levantando-se com 
a velhas normas. Não consigo desculpar os não servirá para os serviços mais delicados. discrição e humildade, afagou os cabelos da 
que me ofendem, não entendo uma vida em Jesus sorriu e explanou: senhora que o interpelara e concluiu, 
que troquemos nossas vantagens pelos - Assim é a revelação celeste no coração generoso:
interesses dos outros, sou apegada aos meus humano. Se não purificamos o vaso da — O orvalho num lírio alvo é diamante 
bens e ciumenta de tudo o que aceito como alma, o conhecimento, não obstante celeste, mas, na poeira da estrada, é gota 
sendo propriedade minha. superior, se confunde com as sujidades de lamacenta. Não te esqueças desta verdade 

A  d a m a  c o n f e s s a v a - s e  c o m  nosso íntimo, como que se degenerando, simples e clara da Natureza.
simplicidade, não obstante o sorriso reduzindo a proporção dos bens que 
desapontado de quem encontra obstáculos poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e 
quase invencíveis. os Profetas foram valorosos portadores de Neio Lúcio

- Para isso - comentou Pedro -, é mensagens divinas, mas os descendentes (Pisc. Chico Xavier)
indispensável a boa-vontade. do Povo Escolhido não purificaram 

- Com a fé em Nosso Pai Celestial - suficientemente o receptáculo vivo do 
aventurou a esposa de Simão -,  espírito para recebê-las. É por isto que os 
atravessaremos os tropeços mais duros. nossos contemporâneos são justos e 

Em todos os presentes transparecia injustos, crentes e incrédulos, bons e maus 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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Página 02                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                11/2013

 JESUS NO LAR 

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

EXPLICAÇÕES DO MESTRE

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

sentido negativo para que o flição condensada é semelhante a 
arrependimento não te corroa as bomba de estopim curto, pronta a 
forças do espírito.explodir a qualquer contato A

esfogueante. Se te encontras diante de um 
caso de agressão, não respondas com outra Indispensável saber preservar a 
agressão, a fim de que a intemperança tranqüilidade própria, de modo a sermos 
mental não te precipite na vala da úteis na extinção dessa ou daquela 
delinqüência.dificuldade.

Pacifica a própria sensibilidade, para que Decerto que para cooperarmos no 
a razão te oriente os impulsos.estabelecimento da paz, não nos seria lícito 

interpretar a calma por inércia. Se conservas o hábito de orar, recorre à 
prece nos instantes difíceis, mas se não Paciência é a compreensão que age sem 
possuis essa bênção, medita suficiente-barulho, em apoio da segurança geral.
mente antes de falar ou de agir.Refletindo com acerto, recebe a hora de 

Os impactos emocionais, em qualquer crise, sem qualquer idéia de violência, 
parte, surgem na estrada de todos; guarda, porque a violência sempre induz ao 
por isso, a fé em Deus e em ti mesmo, de estrangulamento da oportunidade de 
maneira a que não te afastes da paz interior, auxiliar.
a fim de que nas horas sombrias da Diante de qualquer informação 
existência possa a tua paz converter-se em desastrosa, busca revestir-te com a 
abençoada luz.serenidade possível para que não te 

transformes num problema, pesando no 
problema que a vida te pede resolver.

Não afogues o pensamento nas nuvens 
do pessimismo, mentalizando ocorrências 
infelizes que provavel-mente jamais 
aparecerão.

Evita julgar pessoas e situações em 

(Do Livro: Urgência, pisc. 
Chico Xavier)

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

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ
RÁDIO TERRA FM

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

MENSAGENS DE EMMANUEL - AÇÃO E 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

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

Acompanhem 
a USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

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

 RECORDANDO OS QUE SE FORAM
determina o fim da vida. É, sim, o momento as dores humanas, a que se refere à 
em que, em pleno cenário da vida, o pano separação dos nossos amores, pela 
desce ao término de mais um ato.transição da morte, é das mais D

dolorosas. Prossigamos assim, amando, ainda e 
sempre, os amores que viajaram no trem do Perante os lábios que silenciaram, 
passamento, em busca da plataforma deixando-nos na carência das palavras 
terminal do Além, dedicando-lhes vibrações doces e ternas expressões que nos 
de equilíbrio e respeito, de harmonia e boa embalaram os dias, pulsa o nosso coração 
vontade.em dolorida soledade.

E l e s  p r o s s e g u e m  a t e n t o s ,  d a  Contudo, é o instante de agradecer a Deus 
Espiritualidade, partilhando-nos os dias, na os momentos de felicidade que com aquele 
medida das suas possibilidades.ser vivemos, durante os dias do amor que 

nos dedicou. Recordemos os instantes de abençoados 
sorrisos e boa convivência e lhes Contemplando fechados os olhos que nos 
enderecemos a palma de carinho em forma sinalizaram alegrias e afetividade, olhos que 
de oração.nos censuraram em nome dos cuidados da 

ternura, choramos a dor da ausência do Não caiamos no desespero ou na rebeldia, 
brilho que não tornaremos a ver. nos acreditando em abandono. Façamos o 

que nos compete, cada dia, prestando-lhes No entanto, louvemos o Senhor da Vida 
assim a justa homenagem.pelo desvelo com que nos permitiu 

acompanhar o marca-passo de tão Eles, mais do que antes, precisam da nossa 
abençoada existência, que se interrompe ao resignação, em face das determinações do 
impacto da desencarnação. Criador.

Notando que o coração que pulsava Eles, que cumpriram os seus compromis-
belezas, em notas de encantamentos, agora sos, nos aguardam para que, um dia, quando 
se deteve, não mais conseguindo as batidas concluirmos as nossas próprias etapas, 
abundantes de energia, de vitalidade, avancemos juntos para os plenos céus do 
sentimos a própria bomba cardíaca falhar futuro de aleluias e bênçãos sem termo.
em seu ritmo. *   *   *

Entretanto, ergamos aos céus a nossa A morte não visita somente o teu lar. Ela 
emoção, dando graças ao Criador pela passa por todas as portas, invariavelmente.
oportunidade que tivemos de partilhar a Em face da ocorrência da morte que visita 
convivência com aquele afeto, no o teu lar, não te permitas a surpresa 
aprendizado que nos concedeu experiência insensata, que se transformará em rebeldia e 
e maturidade, em continuadas lições. desespero.

É dolorosa, sim, a separação dos nossos Pensa com carinho nos que se foram e 
amores pela morte. Qual o coração de pai ou dialogarás com eles. Pensa neles com amor e 
de mãe que não se sentirá despedaçar ante a sentirás a cariciosa presença deles, que te 
rigidez do corpo do filho que até há pouco vêm diminuir a dor pungente da saudade.
corria pela casa, em gritos de alegria?

Como não haveremos de sentir a ausência Redação do Momento Espírita, com base no 
da voz cristalina a nos chamar pelo doce cap. 27, do livro Cintilação das estrelas, 
nome de mãe? De pai? pelo Espírito Camilo, psicografia de Raul 

Qual o esposo ou esposa que não se sentirá Teixeira e no verbete Morte, do livro 
murchar ante a ausência do vulto amado que Repositório de sabedoria, v. 2, pelo Espírito 
não mais projetará sua sombra sobre as J o a n n a  d e  Â n g e l i s ,  
paredes do lar, que não mais ocupará seu psicografia de Divaldo 
lugar à mesa? Pereira Franco

*   *   *
Mas, guardemos a certeza: não morreram 

os nossos afetos!
O emudecer da máquina orgânica não 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

riundas de esferas abissais do 
Universo, energias cósmicas 
i n t r a d i m e n s i o n a i s  e  O
extradimensionais trarão a chegada 

da nova era, que regida pela energia solar 
criará coriscos e raios multi-fracionados  e 
coloridos, trazendo a todos do planeta uma 
n o v a  c o n s c i ê n c i a  a b r a n g e n d o  
especificamente a mente, o ego e 
sentimentos que serão o termômetro 
qualificador aos que permanecerão no 
planeta por seu esforço, dedicação e 
aprimoramento espiritual, erradicando do 
seu íntimo todos os resquícios de vaidade, 
poder prepotência e soberbia.

As alterações sutis e localizadas já 
sinalizam o que está por vir, entretanto, em 
breve a freqüência aumentará e o pânico se 
ins ta lará  naqueles  que re lutam e 
permanecem ligados aos vínculos materiais, 
não conseguindo assimilar a transformação; 
perecerão perdendo a grande oportunidade 
de elevação. Os portais dimensionais serão 
acionados automatica-mente, migrando 
espíritos para esferas 1/8 abaixo do planeta e 
se elevará 3/8 acima, de acordo com a 
situação vibracional de cada um. Portais 
intraterrenos também serão acionados, e uma 
nova realidade e espécie irá incorporar ao 
planeta já modificado. Procurem viver o seu 
dia a dia com muita vigilância de atitudes e 
pensamentos e não se preocupem com o 
amanhã, vivam um dia de cada vez, sempre 
com os propósitos positivos norteando os 
seus passos. Lembro ainda que a inércia, a 
falta de objetivos e a preguiça serão campos 
ativos à mentes sombrias a os influenciar, 
arrebanhando um grande número de novos 
seguidores. Através da hipnose mental fará 
dos discípulos integrantes de células 
negativas manipuladas por eles, visando seu 
intento maior que é o de permanecer neste 
planeta. Mas por determinação suprema da 
Luz, sucumbirão às espadas reluzentes e 
deixar por vez de habitar este planeta. Que o 
novo sol central, nascendo ao sudoeste 
agora, dê um novo colorido no amanhecer 
dos dias, superando os entraves e criando 
novas possibilidades para o futuro. Não se 
esqueçam de alimentar com mais confiança e 
freqüência seu animal interior e sentirão o 
seu despertar somando aos novos ideais.

C a c i q u e  Á g u i a  
Dourada do Amanhecer

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari

 mcorbari@ig.com.br

ANUNCIAÇÃO

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 11/11 - Audio & Vídeo

DIA 18/11 - Edgar Feres Filho

DIA 25/11 - Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 02/12 - Reinaldo Trombini Junior

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

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

A estrada que encontra pela frente lhe dá  nascer do sol majestoso e 
opções, tem livre arbítrio, toma o rumo que sorridente sempre anuncia a 
desejar. Responsabiliza-se por todas as suas Orenovação incessante da vida na 
ações, boas ou más, não tem como fugir das terra. Com raios luminosos acaricia 
responsabilidades assumidas, porque o plantas, fortalece as vidas vegetais e 
arquivo da consciência tudo grava para os animais... Aquece o pântano.  Permanece 
devidos acertos que definirá o progresso esplendoroso, intocável, soberano, 
alcançado, conforme determinação da exalando energia na imensidão do 
supremacia criadora... Tudo é equilíbrio universo, atravessando vales e ignorando 
nesse reino magnífico em que vivemos.fronteiras.

A hora do entardecer com certeza No entanto, o dia tem suas horas, suas 
chegará, e, assim... O momento do mudanças climáticas, obedecendo às leis da 
descanso. Exausto, refletirá sobre o natureza que divide o tempo entre: o sol, a 
caminho percorrido,  dif iculdades lua, a chuva, o frio. As horas radiantes 
superadas, laços de amor ou de ódio disponíveis à soberania solar sempre vem 
c o n s t r u í d o s ,  p e r í o d o  d e  t e m p o  alcançar com eficiência e objetividade as 
aproveitado... Ou perdido, que não voltará. determinações que o leva a suprir as 
Assim será o fim do período concedido para necessidades de sobrevivência das espécies 
o preenchimento do espaço reservado ao existentes no planeta, até ser envolvido 
burilamento da alma humana. Resta então, pelo brilho das estrelas cintilantes bordadas 
fechar com a chave da consciência no fundo negro do firmamento.

A sabedoria do planejador supremo das tranqüila... Ou não, a janela pela qual 

leis que regem o universo deixa evidenciar enxergamos a vida, e, aguardar na 

a harmonia que reina entre tudo que existe. eternidade a oportunidade de um novo dia.
Não poderiam ser diferentes as leis que 

            Nelson Nascimento
regem as vidas humanas, que também 

    (Nelson.nascimento1@yahoo.com.br)
fazem parte desse sofisticado sistema. O 

choro de recém-nascido, qual trombeta a 

anunciar o sol de uma nova vida, nos chega, 

para depois de algum tempo se transformar 

em sorriso gracioso, e iluminar o lar, 

trazendo alegrias aos seus componentes. A 

partir daí, a vida floresce, aquece corações, 

fortifica laços de amor e amizade... 

Trabalha, pensa, vive emoções de alegria e 

de tristeza... Sofre, recupera-se, e 

prossegue.

À HORA DO ENTARDECER(Reflexão)

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

ENFERMEIROS

 I
Queridos amigos, queridos irmãos,

Não há um só ser,
Que passará por esse mundo,

Sem os arrimos das vossas mãos!

II 
Mesmo que não se queira,

Mas a própria vida,
Poderá nos levar as leiras,

De um estágio, não muito são,
E ai, todos recorreremos aos 

corretivos,
Da vossa divina profissão!

III
Desde o nascer,

Até os confins da existência,
É muito provável que a nossa saúde,

Venha algum dia, te pedir 
clemência!

IV 
Ah!, Enfermeiros!

Sois a fonte de um bem ambulante,
Que elimina a aparência  dolorida

Do  sofrido  semblantes
O anjo de guarda da cabeceira

Quando a saúde está em perigo,
Quando a doença avança  em nossas 

vidas,
Eis que surgem suas mãos, o nosso 

abrigo!

José Bastos

POESIA

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

Quatro Mãos
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