
ncrível como o tempo voa, já se vão nossos patrocinadores.
trezentos e sessenta e cinco dias que E falando em patrocinador, venho exaltar 
estávamos comemorando o quinto ano um leitor e amigo, que ouviu o nosso pedido I
do nosso facho de luz e como num do mês anterior e estendeu suas mãos 

piscar de olhos, mais doze edições foram caridosas trazendo o nome de sua empresa 
cunhadas e voltamos novamente a junho. para nossa páginas. Seja bem vindo Du & 

Como dito anteriormente esse é mês de Leni, saiba que essa ajuda chegou em ótima 
comemorações, sexto aniversário do ‘‘O hora.
Farol’’ e 75º do C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’. Já os outros pedidos, de que fossem me 

É uma alegria estar podendo relatar nesse enviados os números sobre o recebimento 
pequeno espaço durante todos esses anos os desse jornal não foi atendido por nenhuma 
acontecimentos espíritas que são de maior Casa. Ou não fui bem claro ou poucos 
importância. andam lendo esta coluna.

Todos os meses ao posicionar-me Mesmo assim vamos continuar enviando 
defronte ao computador fico imaginando o a mesma quantidade para os mesmos 
que poderia agradar nossos leitores e então lugares, porque ninguém também pediu 
como se minha mão tomasse vida própria que fossem enviados jornais para as casas 
vão dando lugar ao branco do papel ou da que ainda não os recebem.
tela, letras que se transformam em palavras Mais um grande evento ocorre durante 
e consequentemente nesse editorial. esse mês, o inicio da Copa do Mundo de 

Parece fácil escrever esse pequeno futebol que será realizado após 64 anos em 
espaço, mas depois de 72 edições é nosso país.
impossível não repetir os assuntos que mais Acho que independente de exposição 
se destacam no nosso dia a dia, por isso política, super-faturamentos, dentre outros 
peço que me desculpem por muitas vezes empecilhos que mancharam a grandiosida-
estar chovendo no molhado. de do mundial, devemos orar para que os 

Agora me digam, como tratar de data tão envolvidos possam sentirem-se bem 
especial sem repetir os agradecimentos acolhidos, do modo que se espera de 
àqueles que fazem do nosso jornalzinho e qualquer anfitrião. Indiferente de quem 
dos trabalhos na Casa Espírita dignos de vença, que a imagem de povo hospitaleiro 
ovação. possa continuar prevale-

Como não parabenizar o presidente da cendo.
Casa, os oradores e trabalhadores, os Ah! Parabéns ao meu 
articuladores e colaboradores desse Leozinho que completa 
informativo e claro sempre grifando o mais um ano.
nosso muito obrigado àqueles que fazem a 
edição impressa chegar em suas mãos: Inibmort
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SEIS ANOS!!!

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

 “E ele lhes disse: – Não peçais mais do que o r e v e l a ç õ e s ,  e m o ç õ e s  e  
que vos está ordenado.” – João Batista. novidades, esquecidos de que 
(Lucas, 3:13.) também existem deveres 

inalienáveis desafiando o 
 advertência de João Batista à massa espírito eterno.
inquieta é dos avisos mais preciosos O programa individual de trabalho da alma, Ado Evangelho. no aprimoramento de si mesma, na condição 

A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. de encarnada ou desencarnada, é lei soberana.
A precipitação determina desordens e Inútil enganar o homem a si mesmo com 
recapitulações conseqüentes. belas palavras, sem lhes aderir intimamente, 

Toda atividade edificante reclama ou recolher-se à proteção de terceiros, na 
entendimento. esfera da carne ou nos círculos espirituais que 

lhe são próximos.A palavra do Precursor não visa anular a 
iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas De qualquer modo, haverá na experiência 
recomenda espírito de precisão e execução de cada um de nós a ordenação do Criador e o 
nos compromissos assumidos. serviço da criatura.

As realizações prematuras ocasionam Não basta multiplicar as promessas ou 
grandes desperdícios de energia e atritos pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes 
inúteis. de tudo, é indispensável receber a ordenação 

do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor Nos círculos evangélicos da atualidade, o 
modo.conselho de João Batista deve ser 

especialmente lembrado.
(Livro Vinha de Luz, Quantos pedem novas mensagens 
psicografado por Chico espirituais, sem haver atendido a sagradas 

recomendações das mensagens velhas? Xavier) 
quantos aprendizes aflitos por transmitir a 

C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a 
menor parcela de responsabilidade para com o Waldomiro B. Bana
lar que formaram no mundo? Exigem 

MENSAGENS DE EMMANUEL
ESCUTAR BEM

TEMA: HOMEM E MEIO 
AMBIENTE: (DES)ENCONTROS

DATA: 04/06
HORÁRIO: 20:00
LOCAL: CENTRO CULTURAL
PRAÇA BERNARDINO 
DE CAMPO, 150-C - GETULINA

PALESTRA COM 
PROF. AIRTON PARRA

m qualquer situação de desconforto 
onde as emoções se alteram, os 
ânimos se exaltam busque no E
analisar o todo para chegar ao âmago 

do problema alterando com sabedoria a 
área de conflito, trazendo a concórdia. As 
tormentas  se  fazem somadas ao 
desequilíbrio do ser humano, que ainda 
desconhece os mecanismos gerados por 
mentes insanas que buscam atrasar a 
jornada de cada um, por seus próprios 
comprometimentos para com eles. A auto 
avaliação trás o equilíbrio e a medida certa 
para que as atitudes sejam ordenadas, não 
se importando se fazem ou não a felicidade 
pairar na cabeça das pessoas. É chegado o 
tempo de se tomar as rédeas da situação 
fazendo e realizando sempre com o 
t e rmômet ro  equ i l ib rador,  tôn ico  
fortalecedor que regenera as intenções 
desconexas, tornando-as em suporte e força 
a todos os que ainda se abatem pela perda 
dos objetivos, e suas atitudes se tornam 
m e r e c e d o r a s  d a  r e v e r e n c i a  d o s  
colaboradores que sempre estão a nos 
amparar. A transformação interior será o 
princípio das mudanças que farão a 
diferença no amanhã. A semente a muito 
semeada dará os primeiros sinais, 
despertando da longa hibernação, trazendo 
alento de uma nova vida que germina, 
cresce, floresce, e frutifica trazendo a 
certeza, segurança, fé e harmonia no 
ambiente que os acolheu. Reconheça que os 
primeiros passos serão inseguros e incertos, 
mas com vontade de vencer lutará com 
todas as forças e alcançara os seus ideais. 
Transforme os maus presságios em 
opor tunidades  de  exercer  o  seu  
conhecimento, beneficiando a todos os que 
se aproximarem em busca de auxílio, dando 
sua parcela de boas intenções e sua colheita 
será produtiva e virtuosa, e será certo dizer 
que seus dias serão mais felizes do que os já 
passados e o futuro será promissor pela sua 
intenção de realizar sempre. Lute sempre 
pela sua renovação, e os louros angariados 
serão o resultado do seu esforço.
  

Rafael

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

ANALISE E REFLITA 
SEMPRE!



omo houvesse o Senhor recomendado lhe conferia, criou ordenações tirânicas para autoridade estabelecera 
nas instruções do dia muita cautela no a punição das mínimas faltas. Multiplicou para os outros.C

julgar, a conversação em casa de Pedro se infinitamente o número dos soldados, O legislador atribulado 
desdobrava em derredor do mesmo tema. edificou muitos cárceres e inventou variados reconheceu, então, que era 

- É difícil não criticar - comentava instrumentos de flagelação. perigoso transmitir o poder a subalternos 
Mateus, com lealdade -, porque, a todo O povo, asfixiado por estranhas brutalizados e ignorantes, percebendo que a 
instante, o homem de mediana educação é proibições, devia movimentar-se debaixo de justiça construtiva e santificante é aquela que 
compelido a emitir pareceres na atividade severa fiscalização, qual se fora rebanho de retifica ajudando e educando, na preparação 
comum. bravios animais. Trabalharia, descansaria e do Reinado do Amor entre os homens.

- Sim - concordava André, muito franco -, adoraria o Senhor, em horas rigorosamente Desde a singular ocorrência, a cidade 
não é fácil agir com acerto, sem analisar determinadas pela autoridade, sob pena de adquiriu outro modo de ser, porque o juiz 
detidamente. sofrer humilhantes castigos, nas prisões, com reformado, embora prosseguisse atento às 

Depois de vários depoimentos, em torno pesadas multas de toda espécie. funções que lhe competiam, ergueu, sobre o 
do direito de observar e corrigir, interferiu Se bem mandava o juiz, melhor agiam os tribunal, a benefício de todos, o coração de 
Jesus sem afetação: subordinados, cheios de natural malvadez. pai compreensivo e amoroso.

- Inegavelmente, homem algum poderá Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o Lá fora, brilhavam estrelas, retratadas nas 
cumprir o mandato que lhe cabe, no plano magistrado, alta noite, à casa de um filho águas serenas do grande lago. Depois de 
divino da vida, sem vigiar no caminho em que enfermo, foi aprisionado, sem qualquer longa pausa, o Mestre concluiu:
se movimenta, sob os princípios da retidão. consideração, por um grupo de guardas — Somente aquele que aprendeu 
Todavia, é necessário não inclinar o espírito bêbedos e inconscientes que o conduziram a intensamente com a vida, estudando e 
aos desvarios do sentimento, para não sermos escura enxovia que ele mesmo havia servindo, suando e chorando para sustentar o 
vitimados por nós mesmos. Seremos inaugurado, semanas antes. Não lhe valeram bem, entre os espinhos da renúncia e as flores 
julgados pela medida que aplicarmos aos a apresentação do nome e as honrosas do amor, estará habilitado a exercer a justiça, 
outros. O rigor responde ao rigor, a paciência insígnias de que se revestia. Tomado por em nome do pai.
à paciência, a bondade à bondade... temível ladrão, foi manietado, despojado dos 

E, transcorridos alguns instantes, contou: bens que trazia e espancado sem piedade, Neio Lúcio
- Quando Israel vivia sob o governo dos afirmando os sentinelas que assim (Pisc. Chico Xavier)

grandes juízes, existiu um magistrado austero procediam, obedecendo às instruções do 
e violento, em destacada cidade do povo grande juiz, que era ele próprio.
escolhido, que imprimiu o terror e a Somente no dia imediato foi desfeito o 
crueldade em todos os serventuários sob a sua equívoco, quando o infeliz homem público já 
orientação. Abusando dos poderes que a lei havia sofrido a aplicação das penas que a sua 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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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 JUIZ REFORMADO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

MÃES MÁS
m dia quando meus filhos forem poderiam me odiar por isto. mesmo que demorássemos só uma hora ou 
c r e s c i d o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  Essas eram as mais difíceis batalhas de menos... 
entenderem a lógica que motiva os todas. Estou contente, venci... Porque no final Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela U
pais e as mães, hei de dizer-lhes. vocês venceram também! violou as leis do trabalho infantil. Nós 

Eu os amei o suficiente para não ter ficado E qualquer dia, quando meus netos forem tínhamos de lavar louça, fazer as camas, lavar 
em silêncio e fazer com que vocês soubessem crescidos o suficiente para entenderem a roupa, aprender a cozinhar, aspirar ao chão, e 
que aquele novo amigo não era boa lógica que motiva os pais e as mães, meus todo tipo de trabalhos cruéis. Eu acho que ela 
companhia. filhos vão lhes dizer quando eles lhe nem dormia a noite, pensando em coisas para 

Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar perguntarem se a sua mãe era má: - Sim... nos mandar fazer. 
as balas que tiraram da mercearia, e os fazer Nossa mãe era muito má. Era a mãe mais má Ela insistia sempre conosco para lhe dizer 
dizer ao dono: - Nós roubamos isso ontem e do mundo! sempre a verdade. E quando éramos 
queríamos pagar. As outras crianças comiam doces no café e adolescentes ela até conseguia ler nossos 

Eu os amei suficiente para ter ficado de pé nós tínhamos que comer cereais, leite, pão, pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. 
duas horas junto de vocês, enquanto frutas... Ela não deixava que nossos amigos ficassem 
limpavam o quarto: tarefa que eu teria As outras crianças bebiam refrigerante e a buzinar para que saíssemos. Tinham que 
realizado em quinze minutos. comiam batatas fritas e sorvete no almoço, e subir e bater à porta para que ela os 

Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, nós tínhamos de comer arroz, feijão, carne, conhecesse. Enquanto todos podiam sair com 
além do amor que eu sentia por vocês, o legumes, verduras e frutas... 11 ou 12 anos, nós tivemos de esperar os 16 
desapontamento e também as lágrimas em Ela obrigava-nos a jantar à mesa, bem anos. Por causa da nossa mãe nós perdemos 
seus olhos. diferente das outras mães, que deixavam os imensas experiências na adolescência. 

Eu os amei o suficiente para deixá-los filhos jantarem vendo televisão... Nenhum de nós esteve envolvido com 
assumir a responsabilidade de suas ações, Ela insistia em saber onde nós estávamos a drogas, em roubos, atos de vandalismo, 
mesmo quando as penalidades eram tão duras toda hora. Era quase uma prisão. violação de propriedade, nem fomos presos 
que me partiam o coração. Mamãe tinha que saber quem eram nossos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela.

Mais que tudo, eu os amei o suficiente para amigos, e o que nós fazíamos com eles. Agora saímos de casa, nós somos adultos, 
dizer que não, quando eu sabia que vocês Insistia que lhe disséssemos que íamos sair, honestos e educados, estamos a fazer o nosso 

melhor para sermos "pais maus", tal como a 
nossa mãe foi.

"Eu acho que este é um dos males do 
mundo de hoje: não há 
suficiente Mães Más"...

Autor desconhecido

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste
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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

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

Quatro Mãos

UM ANIVERSÁRIO ESPECIAL
oi quando retornava de sua ronda acompanham, com o olhar, os balões 
habitual pela cidade, para saber das escalando o céu: gritos, risos, mãozinhas 
notícias recentes, das notícias batendo palmas e pezinhos pulando de F
vencidas e das que ficavam a meio alegria.

caminho entre umas e outras, que o velho Os balões continuavam subindo, 
Gramps as viu: pessoas novas na cidade. dançando, ganhando a liberdade. 

Uma mãe e suas duas filhas pequenas Tocando de leve no ombro da jovem mãe, 
acabavam de contornar o corredor da loja. Gramps pensou em se oferecer para 
Logo, Gramps passou de cliente da comprar outros balões para as meninas.
mercearia, onde somente chegara para Que pena! Lamentou. Os balões foram 
comprar pão, para especialista em comprados para o pai delas.
relações públicas. A mãe, olhando sorridente para o 

Em menos de oito minutos, a pequena senhor tão gentil, respondeu:
família conhecia todos os detalhes da Não se preocupe. Ele vai recebê-los 
cidade. E ele, por sua vez, também já daqui a pouco... No céu.
sabia  que as  meninas  es tavam 
comemorando o aniversário do pai *   *   *
naquela tarde. Por isso vieram comprar 
balões de gás para a festa.

Nunca – nem antes nem depois – 
A família escolheu balões de todas as Gramps participou de uma festa de 

cores, que foram cheios com gás e aniversário tão esplêndida. Uma festa de 
amarrados a fitas. aniversário para quem estava no outro 

O papai vai adorar isso! – Gritaram as mundo, no espiritual.
crianças, felizes.

A família se dirigiu ao caixa: primeiro *   *   *
as meninas, saltitantes com seus vestidos 
cor-de-rosa, depois a mãe carregando 

Muitas vezes acreditamos que assuntos uma bolsa branca.
tristes como a morte não podem ser 

A caixa era uma mãe de sete filhos, 
tratados com as crianças. E que, quando 

habituada a comprar dúzias de balões 
ocorrem desencarnações na família, elas 

para os meninos e vê-los desaparecer da 
devem ser afastadas, a fim de não 

vista, rumo ao céu. Por isso, resolveu 
tomarem contato com algo tão lúgubre.

fazer uma recomendação às meninas:
No entanto, se retirarmos a capa negra 

Que lindos balões vocês compraram. É 
da morte e a apresentarmos como a 

melhor vocês os segurarem com força. 
grande viagem que todos realizaremos, as 

Com bastante força. Ouvi vocês falarem 
crianças poderão administrar muito bem 

que vai haver uma festa de aniversário na 
a questão.

casa de vocês. Todos nós queremos que 
Mesmo porque, enquanto crianças, esses balões cheguem lá, certo?

trazem mais viva na sua intimidade, a 
As quatro mãozinhas seguraram os 

mensagem da pátria espiritual de onde 
barbantes dos balões com mais força 

acabaram de sair e para onde, um dia, 
ainda e sorriram, olhando para a mãe.

todos retornaremos.
Assim que elas saíram de sob o enorme 

toldo da loja, as quatro mãozinhas se 
Redação do Momento Espírita, com abriram e os balões subiram.

base no cap. Subindo nas alturas, de 
Gramps viu tudo e correu para fora, 

Rochelle M. Pennington, do livro 
com a velocidade de uma estrela cadente, 

Histórias para o coração da mulher, de 
pensando em conseguir ao menos agarrar 

Alice Gray, ed. United 
alguns.

Press.
Quando alcançou a família, ele 

lamentou o que aconteceu, mas ninguém 
lhe deu atenção.

Suas palavras foram abafadas pela 
reação normal das crianças quando 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

APRECIAÇÕES
I

Um certo dia eu apreciava,
Da varanda de um prédio,
De um bairro paulistano,

Bairro Paraíso, onde eu morava,

II
Dali daquela varanda eu via,

Os movimentos que se seguia,
De cada pessoa que vinha e ia,

E ali percebia a expressão,
Que cada face se comportava.

III
Via faces carrancudas,

Faces felizes, e desinibidas,
Faces de expressões quase mudas,

Faces  com ares sorridentes,
Como se algum fator eloquente,

Tivesse visitado suas vidas.

IV
Entre tantas, uma ou outra,

As vezes surgiam falando sozinhas,
E havia aquelas até que mudavam de 

calçada,
Porque algum medo sempre tinha

V
Depois de várias apreciações,
Recolhi em meus aposentos ,
Que ficava no andar de cima,

Me coloquei em orações,
Pedindo a Deus o socorro,
Para todas aquelas gentes,

Que transitavam em emoções,
De diferentes climas.

VI
As palavras surgiam em minha mente,

E as fui dizendo seguidamente,
Senhor: Tenha compaixão!

De todos esses povos,
Que desfilam pela vida,

Contornando ruas e avenidas,
Dê a todos alentos novos,
De segundo em segundo.
Para  que tenham suporte,

E vençam os reveses do mundo!
   

                        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 09/06 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 16/06 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 23/06 - Edgar Feres Filho
DIA 30/06 - Som & Imagem
DIA 07/07 - 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

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

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

.

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

Acompanhem a 
USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

ORAÇÃO DO VENCEDOR 
SEJA FELIZ SÓ POR HOJE

ou filho de “Deus”! sou 
espírito! sou eterno! sou Sindestrutível! sou imortal! 

sou inatingível! sou esperança, sou 
luz, sou amor, sou amizade, sou 
vencedor. se perguntarem a você 
que dia é hoje? responda com o 
coração cheio de amor,

-Hoje é o primeiro dia de minha 
nova vida.

Se perguntarem como vai você? 
Responda com todo entusiasmo e 
alegria, vou cada vez melhor.

Responda também, tenho muita 
saúde, sou muito feliz, meu coração 
esta cheio de amor, decidi que nada 
me amedronta, pois sinto a 
presença de “Deus” em todos os 
momentos de minha vida.

Aonde quer que eu vá vencerei 
infalivelmente.

Admito que tudo pode acontecer.

Fonte:
http://espiritismoeoeu.blogspot.com.br/
2010/10/oracao-do-vencedor-seja-feliz-
so-por.html
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