
 destaque do título foi a maneira   email inibmort@gmail.com o nome da 
mais óbvia que me ocorreu pra instituição, endereço e quantidade de 
demonstrar aos amigos leitores das cópias que são repassadas mensalmente. O
necessidades de que essa matéria Gostaria de saber se essa quantidade é 

seja lida. satisfatória ou se há necessidade que se 
O que me faz apelar para sua atenção aumente ou diminua.

dessa vez é que no último mês tivemos a Àqueles que ainda não recebem, mas 
notícia que após seis anos as impressões do gostariam que nosso jornal chegasse até 
jornal receberiam um acréscimo e digo de vocês podem requerê-lo no mesmo email.
passagem que se trata de um valor Através dessas informações, vamos criar 
simbólico, afinal o preço cobrado pela um banco de dados e melhor administrar a 
gráfica se torna irrisório defronte o valor    d istribuição, caso seja necessário aumentar 
espiritual do ‘‘O Farol’’. a quantidade de cópias, procurar novos 

Como demonstrado no primeiro mês em patrocinadores ou mesmo pedir uma ajuda 
nosso balancete, temos um pequeno caixa às Casas que gostariam de estar recebendo-
que daria pra manter o jornal em circulação o.
por alguns meses caso falte algum Espero que essas palavras não fiquem 
patrocinador ou mesmo o acréscimo no em vão e que os responsáveis façam um 
valor das impressões. esforcinho para nos responder, com certeza 

O que passou a ocorrer desde o mês de isso não levará mais que dois minutos.
março foi que estamos com um déficit Estamos em vias de completar o sexto 
mensal de vinte reais, conta essa que se faz ano e gostaríamos de ampliar o destino do 
com o valor arrecadado dos patrocina- Farol, que ele possa chegar em seu centro 
dores menos o valor pago a gráfica. também. Você que é da região e gostaria de 

É claro que existem diversas maneiras de recebê-lo na Casa que frequenta converse 
sanar esse empecilho, aumentar o valor do com o dirigente para entrar em contato 
patrocínio, cobrar das casas que o recebem conosco.
gratuitamente ou mesmo enfiar a mão no Com uma melhor organização,  
bolso e doar esses vinte reais. poderíamos estar aumentando as páginas 

Por enquanto a situação se encontra para anúncios de eventos e 
controlada, mas o que me faz voltar a esse mensagens. Só depende de 
assunto é que precisamos realizar um nós. Esforcemo-nos!
melhor controle das casas que recebem esse Beijo a todas as mães!
noticioso mensalmente, por isso eu pediria 
por gentileza que os presidentes ou 
responsáveis me retornasse através do 

Inibmort
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IMPORTANTE

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

oi com muita alegria que no dia dessa obra para serem entregues a quem 
14/04 recebemos no C.E. ‘‘Fé, ainda não há possua. Se for o seu caso, FAmor e Justiça’’ o confrade de procure os diretores das casas.

Lins, Arquimedes Brumatti. Ele que Já no dia 19/04, na mesma casa foi 
veio com a missão de falar sobre os 150 realizada a festa da Evangelização. 
anos do livro Evangelho Segundo Mais uma vez as crianças foram 
Espiritismo, discorreu sobre os 28 brindadas com bombons e um delicioso 
capítulos da obra, dando-nos a bolo.
compreensão da grandeza desse Fica aqui o nosso agradecimento a 
manancial de informações da vida do todos que participaram, colaboraram e 
Mestre Jesus. compareceram a esses eventos.

Em decorrência da data as duas casas 
da cidade adquiriram 150 exemplares Obrigado!

enhor Jesus! Junto dos 
Irmãos que reverenciam as 
Mães que os amam, para as S
quais Te rogamos os louros 

que mereceram, embora atentos à lei de causa 
e efeito que a Doutrina Espírita nos 
recomenda considerar, vimos pedir abençoes 
também as Mães esquecidas, para quem a 
maternidade se erigiu em purgatório de 
aflição!...

Pelas que jazem na largueza da noite, 
conchegando ao peito os rebentos do próprio 
sangue, para que não morram de frio;

pelas que estendem as mãos cansadas na 
praça pública, suplicando, em nome da 
compaixão, o sustento que o mundo Lhes 
deve à necessidade;

pelas que se refugiam, nas furnas da 
natureza, acomodando crianças enfermas 
entre as fezes dos animais;

pelas que revolvem latas de lixo, 
procurando alimento apodrecido de que os 
próprios cães se afastam com nojo;

pelas que pintam o rosto, escondendo 
lágrimas, no impulso infeliz de venderem o 
próprio corpo a corações desalmados, 
acreditando erroneamente que só assim 
poderão medicar os filhos que a enfermidade 
ameaça com a morte;

pelas que descobriam calúnia e fel nas 
bocas que amamentaram;

pelas que foram desprezadas nos 
momentos difíceis;

pelas que se converteram em sentinelas da 
agonia moral, junto aos catres de provação;

pelas que a viuvez entregou à cobiça de 
credores inconscientes;

pelas que enlouqueceram de dor e foram 
trancadas nos manicômios, e por aquelas 
outras que a velhice da carne cobriu de 
cabelos brancos e, sem ninguém que as 
quisessem, foram acolhidas como sombras do 
mundo, nos braços da caridade!...

São Elas, Senhor, as heroínas da 
retaguarda, que pagam à Terra os mais altos 
tributos de sofrimento... Tu que reconfortaste 
a samaritana e secaste o pranto da viúva de 
Naim, que restauraste o equilíbrio de 
Madalena e levantaste a menina de Jairo, 
recorda as filhas de Jerusalém que Te 
partilharam as agonias da cruz, quando todos 
Te abandonavam, e compadece-Te da 
mulher!...

Livro: “A Luz da Oração”, na psicografia 
de Francisco Cândido 
Xavier

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

MENSAGENS DE EMMANUEL
ORAÇÃO NA FESTA DAS MÃES

150 ANOS DO ESE E PÁSCOA



alava-se na reunião, com respeito à se dos humildes e dos pobres, afirmava que a compelido a orar e pedir o 
preponderância dos sábios na Terra, única finalidade do povo era a de salientar a socorro do Céu, perante as F
quando Jesus tomou a palavra e contou, glória dos dominadores sanguinolentos. garras da calúnia e do 

sereno e simples: Contristado com tanto insucesso, o Senhor sarcasmo;  entre tanto ,  
- Há muitos anos, quando o mundo perigava Supremo expediu outro missionário da entendia, nas mais baixas manifestações da 

em calamitosa crise de ignorância e ciência, que, em breve, se fez primoroso natureza humana, dobrados motivos para 
perversidade, o Poderoso Pai enviou-lhe um artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, consagrar-se, com mais calor, à melhoria dos 
mensageiro da ciência, com a missão de compondo música que embriagasse de prazer companheiros animalizados, que ainda 
entregar-lhe gloriosa mensagem de vida o coração dos homens provisoriamente desconheciam a grandeza e a sublimidade do 
eterna. Tomando forma, nos círculos da felizes e afiançou que o populacho não lhe Pai Benevolente que lhes dera o ser.
carne, o esclarecido obreiro fez-se professor seduzia a sensibilidade que ele mesmo Foi assim, fazendo-se o último de todos, 
e, sumamente interessado em letras, acreditava excessivamente avançada para o que conseguiu acender a luz da fé renovadora 
apaixonou-se exclusivamente pelas obras da seu tempo. e da bondade pura no coração das criaturas 
inteligência, afastando-se, enojado, da Foi, então, que o Excelso Pai, preocupado terrestres, elevando-as a mais alto nível, com 
multidão inconsciente e declarando que vivia com tantas negações, ordenou a vinda de um plena vitória na divina missão de que fora 
numa vanguarda luminosa, inacessível à mensageiro de amor aos homens. investido.
compreensão das pessoas comuns.  Esse outro enviado enxergou todos mos Houve ligeira pausa na palavra doce do 
Observando-o incapaz de atender aos quadros da Terra, com imensa piedade. Messias e, ante a quietude que se fizera 
compromissos assumidos, o Senhor Compadeceu-se do professor, do médico, do espontânea nos ruídos ambiente de minutos 
Compassivo providenciou a viagem de outro guerreiro e do artista, tanto quanto se antes, concluiu ele, com expressivo acento na 
portador da ciência que, decorrido algum comoveu ante a desventura e a selvageria da voz:
tempo, se transformou em médico admirado. multidão e, decidido a trabalhar em nome de - Cultura e santificação representam forças 
O novo arauto da Providência refugiou-se Deus, transformou-se no servo diligente de inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria 
numa sala de ervas e beberagens, todos. Passou a agir em beneficio geral e, e o amor são as duas asas dos anjos que 
interessando-se tão-somente pelo contato identificado com o povo a que viera servir, alcançaram o Trono Divino, mas, em toda 
com enfermos importantes, habilitados à sabia desculpar infinitamente e repetir mil parte, quem ama segue à frente daquele que 
concessão de grandes recompensas, vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se simplesmente sabe.
afirmando que a plebe era demasiado era humilhado ou perseguido, buscava 
mesquinha para cativar-lhe a atenção. O compreender na ofensa um desafio benéfico à Neio Lúcio
Todo-Bondoso determinou, então, a vinda de sua capacidade de desdobrar-se na ação (Pisc. Chico Xavier)
outro emissário da ciência, que se converteu r e g e n e r a d o r a ,  p a r a  t e s t e m u n h a r  
em guerreiro célebre. Usou a espada do reconhecimento à confiança do Pai que o 
cálculo com mestria, pôs-se à ilharga de enviara. Por amar sem reservas os seus 
homens astuciosos e vingativos e, afastando- irmãos de luta, em muitas situações foi 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR 

*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

O PRÍNCIPE SENSATO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

BILHETE  FRATERNO
...“Qualquer que vos der a beber um com o faminto. inesquecíveis, em torno do vintém de uma 
copo d’água em meu nome, em verdade Sorri para os infelizes. viúva pobre, de uma semente de mostarda, de 
vos digo que não perderá o seu Dá uma prece ao agonizante. uma dracma perdida...“

galardão”. JESUS, MATEUS, 9:41 Acende a luz de um bom pensamento para Faze o bem que puderes.
aquele que te precedeu na longa viagem da Ninguém espera que apagues sozinho o 

MEU AMIGO, ninguém te pede a morte. incêndio da maldade.
santidade dum dia para outro. Estende o braço à criancinha enferma. Dá o teu copo de água fria.

Ninguém reclama de tua alma espetáculos Leva um remédio ou uma flor ao doente.
de grandeza. Improvisa um pouco de entusiasmo para Emmanuel

Todos sabemos que a jornada humana é os que trabalham contigo.
inçada de sombras e aflições criadas por nós Emite uma palavra amorosa e consoladora (Livro: Segue-me - Pisc. Francisco Cândido 
mesmos. onde a candeia do bem estiver apagada. Xavier)

Lembra-te, porém, de que o Céu nos pede Conduze uma xícara de leite ao recém-
solidariedade, compreensão, amor... nascido que o mundo acolheu sem um berço 

Planta uma árvore benfeitora, à beira do enfeitado.
caminho. Concede alguns minutos de palestra 

Escreve algumas frases amigas que reconfortante ao colega abatido.
consolem o irmão infortunado. O rio é um conjunto de gotas preciosas.

Traça pequenina explicação para a A fraternidade é um sol composto de raios 
ignorância. divinos, emitidos por nossa capacidade de 

Oferece a roupa que se fez inútil agora ao amar e servir.
teu corpo ao companheiro necessitado, que Quantos raios libertaste hoje do astro vivo 
segue à retaguarda. que é teu próprio ser imortal?

Divide, sem alarde, as sobras de teu pão Recorda o Divino mestre que teceu lições 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

CURSO DE
ESPIRITISMO

TUDO QUE VOCÊ PRECISA 
SABER SOBRE ESPIRITISMO

E MEDIUNIDADE

DIA: QUARTAS-FEIRAS
LOCAL: C.E. ‘‘AMOR 

E CARIDADE’’
RUA WASHINGTON LUIZ, 353

GETULINA/SP

COM A PROFª LEUDIMILA

.

.
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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: movimentoespirita.bauru@gmail.com

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

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

Quatro Mãos

COMO APRENDER VIRTUDES
omo podemos nos tornar pessoas É por isso que, sem sombra de dúvida, 
melhores? Como retirar do coração e afirmamos que Jesus constitui o tipo da 
da mente sentimentos e valores que perfeição moral a que podemos aspirar na C

não apreciamos mais, que não nos fazem Terra.
bem? Não há melhor Mestre para nos ensinar as 
Com certeza esse tipo de pensamento, esse virtudes do que Ele, o pastor das nossas 
desejo, essa preocupação nos ocorre, com almas.
certa frequência. Amoroso  sem perder  a  f i rmeza ,  
Perdemos a calma quando desejaríamos ter compreensivo sem ser complacente, Jesus 
muita paciência. oferece em Suas lições o melhor roteiro para 

as dificuldades morais que ainda Falamos rispidamente quando teríamos 
atravessamos.preferido não alterar a voz.
Reflitamos sobre as bem-aventuranças... Utilizamos palavras rudes quando melhor 
Quantos de nós investimos nossa vida, ou seria que mantivéssemos a gentileza e os 
educamos nossos filhos para que sejamos bons tratos.
todos misericordiosos, ou mansos ou Quantas vezes isso ocorre? Quantas vezes 
pacíficos?não nos vemos exatamente nessas situações?
Quantos acreditamos que é uma ventura ter Depois que os momentos de fúria passam, 
sede e fome de justiça ou ainda chorar e ser sentimos como que uma ressaca moral a nos 
pobre de espírito?maltratar, arrependidos por termos agido de 
Sabedor das nossas dificuldades e mazelas, forma tão desagradável.
foi Jesus quem nos indicou buscá-lO, Nesse momento, voltamos a nos perguntar: 
quando estivéssemos cansados e aflitos pois Como nos tornarmos pessoas melhores? 
Ele nos aliviaria.Como nos modificarmos de dentro para 
Ensinando que Seu fardo é leve e suave o fora?
Seu jugo, esclareceu que o grande alívio da Esse é o grande desafio de todos nós: 
alma é Sua proposta de amar.conquistar o progresso moral, insculpindo 
Portanto, quando cansados de nós mesmos, em nossa intimidade valores nobres.
quando fartos de repetir os mesmos erros e Porém, logo nos perguntamos: Como 
tropeçar nas mesmas dificuldades, aprender aquilo que ainda não sabemos? 
busquemo-lO.Como nos alfabetizarmos nas lições que 
Seja na reflexão em torno de Seu Evangelho, ainda não dominamos?
seja na prece a nos conectar com Ele, buscar A lógica nos diz que, para um bom 
Jesus será sempre a terapia maior para nossa aprendizado, é necessário um bom mestre e 
alma.uma boa cartilha.
Quando, corajosamente, O adotarmos como Para se iniciar em um campo que 
o Modelo e Guia para nossos dias, alegrias e desconhecemos, busquemos o melhor 
venturas terão morada permanente em exemplo, a melhor referência.
nossos corações.E, quando falamos de progresso moral, da 
E, finalmente, alcançaremos a reforma busca de virtudes que nos farão melhores, 
interior que tanto desejamos.qual a melhor referência?

Quando questionados a respeito do tipo mais 
Redação do Momento perfeito que Deus tem oferecido ao homem 
Espírita.para lhe servir de guia e modelo, os Espíritos 

superiores responderam a Kardec, o 
Codificador da Doutrina Espírita, em uma 
síntese perfeita: Jesus.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

RAINHA DO LAR
I

Já faz tanto tempo,
Mas em nosso ego,

Nunca para de morar,
Daqueles belos exemplos,

Que você vivia a  nos ensinar.

II
Daqueles anos afora,

Que me folgo lembrar agora,
Lá daqueles dias lindos da roça,

Daquela nossa casinha, pequenininha,
Muito próxima a uma palhoça,

Onde Você ia e vinha,
Nos ensinando, sobre as vidas nossas!

III
O nosso querido pai,

Envolvido em verdes cafezais,
Nos garantindo o pão de cada dia,

Mas quando pra lá ele ia,
Logo de manhã  nos dizia,

Abraça e ama essa sua mãezinha,
Pois aqui em nossa casa,

Ela é nossa rainha.

IV
 Os dias se passavam,

Pouco a pouco a gente crescia,
No dias das mães!

Ah!!! Quando chegava esse dia,
Juntava  eu e meus irmãos,

 A rondar aqueles chãos,
Para ver se naquele rincão,

Encontrássemos algumas florzinhas,
Que à ela, agradasse o coração.

V
Ao andar por lá tudo,

Olhando a todo arvoredo,
A natureza, tinha sempre um segredo,

Flores lindas e naturais,
Em árvores de alguns quintais,

Que por ali quase sempre se colhia,
Aproveitamos aquele belo dia.

E lhe dedicamos, aqueles  recitais.

                               José Bastos

POESIA
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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 12/05 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 19/05 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 26/05 - Edgar Feres Filho

DIA 02/06 - Som & Imagem

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 - 15:30 horas
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

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

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

 desencadear  de  s i tuações  recomeço. Se amanhã o sol não brilhar pelo 
conflitantes aparentes, trazendo acinzentado do céu, reconheça a beleza do 
situações de desespero, medo, ciclo da natureza que impede a luz, mas trás O
dúvidas que refletem na alma como a chuva regeneradora transformando 

prova, para aprender transpor as energias densas, trazendo emanações 
dificuldades criando mecanismos que revigorantes tanto no ar como na terra, 
facilitarão o exercício de modular a fé, possibilitando a renovação da vida. 
crendo em possibilidades maiores que o Pai Conquista-se tanto, por tão poucas 
Criador nos trás para alcançarmos os participações para este mistério abrir-se.
objetivos, superando a fase dura e difícil  
para quem passa mesmo que com algum              Sitarda
ente querido. É na sensação da perda que se 
reconsidera  toda uma exis tência  
v a lo r i z an d o  o s  r e l a c io n amen to s  
fortalecidos pelo amor maior, que transpõe 
a ignorância, a descrença e redireciona os 
sentimentos para um novo caminho a 
seguir. Após cada experiência vivida, 
assimila-se a essência do exercício que 
trará as virtudes e o alicerce para outras 
situações. Viver-se somente em harmonia e 
paz, não aumentará o conhecimento e 
crescimento pessoal será muito pequeno 
diante dos comprometimentos com a 
sociedade e com muitos espíritos a sua 
volta com responsabilidades diretas pela lei 
de atração. Reciclar o passado através da 
eliminação paulatina dos anéis que 
aprisionam o desenvolvimento do 
sentimento fraterno, dando oportunidade a 
si mesmo meditando e superando os passos 
mal dados, para que agora mais seguros e 
confiantes desenvolvam novos exercícios 
que mudem a rota de suas vidas. A terapia 
da alma permitirá ao filho reconhecer a 
grandeza do pai, e ele ver as virtudes do 
filho, e somando a grandeza e virtudes 
teremos o tônico mediador para uma novo 

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

TERAPIA DA ALMA

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

.

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

ANUNCIE AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONES

(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

Acompanhem a 
USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

O Portal SER é uma instituição espírita e se 
dedica ao trabalho de divulgação do 
"Evangelho à Luz do Espiritismo ".
A partir do projeto inicial de divulgação pela 
internet o Portal SER conta agora, com a 
Editora SER que responde pela edição, 
comercialização e distribuição de livros, de 
gravações (áudio, vídeo, CD e DVD)  dos 
conteúdos feitos pelo "INSTITUTO SER 
onde temos como Presidente: Haroldo Dutra 
Dias. 
Obs: caso de interesse podemos enviar uma 
proposta com valores.
Apresentamos o 1º Livro editado. 7 Minutos 
com Emmanuel volume 1 - Comentários e 
Coordenação de Haroldo Dutra Dias.

Oferecemos "Descontos Especiais"e 
"FRETE GRÁTIS" para Casas Espíritas, 
confira os valores no link abaixo:

http://issuu.com/criato/docs/cat__logo_de_p
rodutos_ser-previa

Para adquirir produtos da Editora, entre em 
contato no telefone (41) 3156-4114 ou e-
mail: editoraser@portalser.org
Aguardamos seu contato.

Atenciosamente,
Cristiane Lima
Consultora de Vendas.
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