
irou rotina, uma vez por mês vídeos.
passarmos um vídeo com temática Se alguém ainda tem dúvida de como 
espírita nos trabalhos realizados às encontrar algo na internet eu vou tentar V
segundas-feiras no C. E. ‘‘Fé, a j u d a r .  E n t r e  n o  G o o g l e  

Amor e Justiça’’. (www.google.com.br), digite youtube, na 
Como somos em três trabalhadores que barra de pesquisa do youtube, digite Anete 

real izam as preleções,  para não Guimarães. Se mesmo assim não 
sobrecarregar adotamos o filme. conseguiu, peça pro seu sobrinho ou 

Tenho notado que nesse dia o auditório netinho que ele te ensina.
fica ávido em questionar o que acabou de E não estou brincando não, pois é assim 
assistir, por que na maioria das vezes o que minha mãe faz quando não consegue 
assunto ou é tratado de uma forma diferente algo no computador ou no celular, chama os 
do que fazemos na casa ou ele é uma pequenos.
novidade para a maioria. Como eu frisei o uso de vídeos nos 

Pena que o tempo é escasso. Porém aos trabalhos de evangelização requer cuidado, 
poucos vamos acrescentando os novos afinal do mesmo modo que muito 
ensinamentos em nossas preleções e ‘‘escritor’’ por aí se diz médium e espírita o 
sanando o interesse não só do ouvinte, mas que tem de palestrantes que estão 
também nosso. totalmente equivocados da doutrina que 

Se fizermos uma pesquisa no youtube, julgam entender  e na verdade estão longe 
iremos encontrar uma enorme quantidade de acrescentar algo numa Casa de Oração é 
de vídeos espíritas dos mais diversos temas impressionante.
e palestrantes. O interessante seria mais de uma pessoa 

Fica então a cargo do responsável separar analisar o vídeo antes de apresentá-lo, até 
o joio do trigo. Prestando a atenção se o que para sanar alguma dúvida que venha a ser 
ele trata condiz com a nossa doutrina, se o cogitada durante ou após a apresentação.
audio e o vídeo estão em um bom estado e É claro que palestras de Divaldo Pereira 
se o mesmo não excede ao tempo dos Franco, Raul Teixeira e outros grandes 
trabalhos. nomes do Espiritismo podem ser projetadas 

Em nossa casa o amigo Edgar tornou-se sem medo, só atentando ao tempo. O 
um verdadeiro caçador de relíquias, mesmo ocorre com os vídeos do programa 
apresentando-nos  verdadeiros tesouros. Transição que são elaborados por 

Os últimos filmes foram da Dra Anete conhecedores da doutrina.
Guimarães, que com uma didática Já para conseguirem baixar esses 
invejável nos prende a atenção e apresenta- programas do youtube, será necessário um 
nos uma maneira nova de entender essa pouco mais de conhecimento, mas nada que 
doutrina cunhada por Kardec. aquele sobrinho mais velho 

Misturando ciência, principalmente não saiba.
medicina, com o que os espíritos nos Um super beijo no 
trouxe, sempre questionando e fazendo-nos coração e fiquem na paz do 
pensar, suas teorias fazem com que ao nosso Mestre Jesus.
chegar às nossas casas, procuremos mais e 
mais informações nas páginas dos seus Inibmort
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NOVIDADES

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

paraíso fácil, em que sejam asilados sem no minis tér io  árduo do ...) a ruína das religiões sectaristas provém 
obrigações, à maneira de trabalhadores aperfeiçoamento e sabemos, da ociosidade mental em que se ( preguiçosos e exigentes que centralizam a agora, que o homem é o mergulham os aprendizes, aguardando 
mente nas noções do direito sem qualquer decretador de suas próprias favores milagrosos e gratuitos do Céu, 
preocupação quanto aos imperativos do dores e dispensador das com prejuízo flagrante da religião do dever 
dever. bênçãos que o cercam, de vez que a Lei de bem cumprido na solidariedade humana, da 

Justiça e Equilíbrio expressa em cada um de qual depende a execução de qualquer sistema Esses, em geral, são aqueles que cuidam 
nós o resultado de nossa sementeira, através salvacionista das criaturas. de conservar alva roupagem, na planície das 
do tempo.convenções terrestres, muitas vezes à custa Acordemos, desse modo, as nossas forças 

do sofrimento e da dilaceração de almas (...)profundas, colaborando no nível real de 
inúmeras que lhes servem de degraus, na nossas possibilidades dentro da tarefa que 
escalada às vantagens de ordem material e nos cabe realizar, individualmente, no Livro: Excursão de Paz 
perecível, para despertarem, depois, imenso concerto de regeneração da vida ( F r a n c i s c o  C â n d i d o  
infortunados e desiludidos, nos braços da coletiva. Xavier, por Espíritos 
realidade amargurosa que a morte descerra, Enquanto houver um gemido na paisagem Diversos)
invariável.em que nos movimentamos, não será lícito 

Nós outros, no entanto, não ignoramos cogitar de felicidade isolada para nós C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  
que a Nova Revelação nos infunde energias mesmos. Waldomiro B. Banarenovadas ao coração e à consciência, com Companheiros existem suspirando por um 
impositivos de trabalho e responsabilidade 

MENSAGENS DE EMMANUEL RELIGIÕES SECTARISTAS

a dinâmica atual do planeta onde as 
t r a n s f o r m a ç õ e s  a c o n t e c e m
rap idamente ,  é  comum os  N
encarnados conflitarem com o 

cotidiano e a reação gerada pelas mudanças 
que passarão a viver encontrando meios
para o seu crescimento evolutivo. A maior 
dúvida que fica é o que é seu e o que é prova 
que terão de passar para o ressarcimento de
pendências do passado. 

Entra nesta fase todo o emocional já 
alterado, causando instabilidades somadas 
pelo ego e super-ego que aceleram o 
transtorno a ponto de não se distinguir o 
certo do errado, e os conflitos aparecem 
com perguntas ligadas ao campo material e 
espiritual, e os questionamentos se somam 
causando ainda maiores instabilidades 
dando a famosa abertura para a atuação 
espiritual.

Lembro que depende somente do 
encarnado a mudança do padrão vibratório, 
distinguindo daí o que é material e 
espiritual, que apesar de estarem 
intimamente ligados existem níveis 
separadores, dando a cada um viver tanto os 
momentos de vida comum, como vivenciar 
a espiritualidade dentro de si. 

As provas surgem para cada um de 
maneira e formas distintas e quando as 
pessoas sentirem e entenderem os motivos, 
estarão transformando as verdadeiras 
causas.

Somente através do conhecimento é que 
os seres encontrarão o entendimento para a 
superação maior.

Lu tem por  vocês  e  encont ros  
surpreendentes se farão em vossos 
corações.

Sitarda

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

CONFLITOS
E PROVAS

CONHEÇA O SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/
 Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com



nclinara-se a palestra, no lar humilde de A carne está submetendo o seu espírito. purgatório de assassinos.
Cafarnaum, para os assuntos alusivos à Isto é luxúria. Em pranto desesperado I
devoção, quando o Mestre narrou com Venha orar e consumir o pecado. indagou,  à  v is ta  de  

significativo tom de voz: — Um venerado Quando um ou outro companheiro lhe semelhante e inesperada 
devoto retirou-se, em definitivo, para uma implorava conselho acerca de algum aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado 
gruta isolada, em plena floresta, a pretexto elevado encargo, na administração pública, o espírito em tão pavoroso e infernal 
de servir a Deus. exclamava, compungido: — É um desastre. torvelinho, sendo esclarecido que, se não 

Ali vivia, entre orações e pensamentos Afaste-se da paixão pelo poder. fora homicida vulgar na Terra, era ali 
que julgava irrepreensíveis, e o povo, Isto é vaidade e orgulho. identificado como matador da coragem e da 
crendo tratar-se de um santo messias, Venha orar e vencer os maus esperança em centenas de irmãos em 
passou a reverenciá-lo com intraduzível pensamentos. humanidade.
respeito. Surgindo pessoa de bons propósitos, Silenciou Jesus, mas João, muito 

Se alguém pretendia efetuar qualquer reclamando-lhe a opinião quanto a alguma admirado, considerou: — Mestre, jamais 
negócio do mundo, dava-se pressa em festa de fraternidade em projeto, objetava, poderia supor que a devoção excessiva 
buscar-lhe o parecer. irritadiço: — É uma calamidade. conduzisse alguém a infortúnio tão grande! 

Fascinado pela alheia consideração, o O júbilo do povo é desregramento. O Cristo, porém, respondeu, imperturbável: 
crente, estagnado na adoração sem trabalho, Fuja à desordem. — Plantemos a crença e a confiança entre os 
supunha dever situar toda gente em seu Venha orar subtraindo-se à tentação. homens, entendendo, entretanto, que cada 
modo de ser, com a respeitável desculpa de E assim, cada consulente, em vista da criatura tem o caminho que lhe é próprio.
conquistar o paraíso. imensa autoridade que o santo desfrutava, A fé sem obras é uma lâmpada apagada.

Se um homem ativo e de boa-fé lhe se entristecia de maneira irremediável e Nunca nos esqueçamos de que o ato de 
trazia à apreciação algum plano de serviço passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, desanimar os outros, nas santas aventuras 
comercial, ponderava, escandalizado: — É em absoluta paralisia da alma. do bem, é um dos maiores pecados diante do 
um erro. O tempo, todavia, que todo transforma, Poderoso e Compassivo 

Apague a sede de lucro que lhe ferve nas trouxe ao preguiçoso adorador a morte do Senhor.
veias. corpo físico.

Neio LúcioIsto é ambição criminosa. Todos os seguidores dele o julgaram 
(Pisc. Chico Xavier)Venha orar e esquecer a cobiça. arrebatado ao Céu e ele mesmo acreditou 

Se esse ou aquele jovem lhe rogava que, do sepulcro, seguiria direto ao paraíso.
opinião sobre o casamento, clamava, aflito: Com inexcedível assombro, porém, foi 
— É disparate. conduzido por forças das trevas a terrível 

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 SANTO DESILUDIDO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

OS NOVOS SAMARITANOS
u e m  a i n d a  n ã o  c a i u  n o s  sonhos do supremo infortúnio... de luta em que porfiam incansavelmente os 
resvaladouros do erro? O cultivador do solo, preso a dores nossos benfeitores abnegados - os Espíritos Q antigas e que não troca de vestimenta há de Escol.

Quem ainda não se viu forçado a vários meses de intensa luta...
reerguer-se de muitas quedas? A dama elegante e bela que traz o Eurípedes Barsanulfo

Tange as fibras do coração e estende a coração repleto de enganos sob o colo 
indulgência, servindo aos companheiros estrelado de jóias... Do livro O Espírito da Verdade. 
que o açoite da provação flagela e vergasta. O ébrio de olhar sem brilho e de lábios Psicografia de Waldo Vieira.

Ei-los que surgem por toda parte: sem cor, que avança para o sepulcro, 
O doente recluso no manicômio, cambaleando aos soluços dos filhos  

expirando à míngua de luz, no crespúculo entregues à ignorância e à necessidade...
da existência... A velhinha encarquilhada que ainda 

A jovem acidentada cujos olhos busca coser farrapos de velhos sonhos...
empalidecem para não mais fitarem o azul O sentenciado infeliz cuja consolação é 
do céu. somente ouvir a orquestra dos passarinhos 

O moço que ostenta a saúde a brincar- sobre as telhas do cárcere...
lhe no corpo e a irreflexão a empurrar-lhe a Construindo o bem sem alarde, no 
alma para os antros do vício... sublime anonimato do amor fraterno, os 

A mulher que resume ao mesmo tempo a espíritas podem e devem ser os novos 
ternura de mil mãezinhas, ao enlaçar o samaritanos, em plena vida de hoje.
filhinho amado e enfermo, desfalecente e já Embora humildes e pequeninos, mas 
sem forças para chorar... convictos de que desfrutamos a Eternidade, 

O homem de passo errante que se estira na qual já podemos viver felizes, sigamos à 
de cansaço sobre passeios e bancos da via J e s u s ,  o  E x c e l s o  T i m o n e i r o ,  
pública, tentando conciliar o sono sem acompanhando a marcha gloriosa de suor e 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste 

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

Acompanhem a 
USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins



Página 03                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                07/2014

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

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

Quatro Mãos

O BEM MAIS PRECIOSO
onta o folclore europeu que há pais. Não há motivo para continuarmos 
muitos anos um rapaz e uma moça juntos.
apaixonados resolveram se casar. A mulher empalideceu e encarou-o com C

um olhar magoado, como se acabasse de Dinheiro eles quase não tinham, mas 
descobrir uma coisa nunca suspeitada.nenhum deles ligava para isso.

Muito bem, disse ela baixinho. Quero A confiança mútua era a esperança de 
mesmo ir embora. Mas vamos ficar juntos um belo futuro, desde que tivessem um ao 
esta noite para receber os amigos que já outro.
foram convidados. Ele concordou.Assim, marcaram a data para se unir em 

A noite chegou. Começou a festa, com corpo e alma.
todo o luxo e a fartura que a riqueza Antes do casamento, porém, a moça fez 
permitia.um pedido ao noivo:

Alta madrugada o marido adormeceu, Não posso nem imaginar que um dia 
exausto. Ela, então, fez com que o possamos nos separar. Mas pode ser que 
levassem com cuidado para a casa dos pais com o tempo um se canse do outro, ou que 
dela e o pusessem na cama.você se aborreça e me mande de volta para 

Quando ele acordou, na manhã meus pais.
seguinte, não entendeu o que tinha Quero que você me prometa que, se 
acontecido. Não sabia onde estava e, algum dia isso acontecer, me deixará levar 
quando sentou-se na cama para olhar em o bem mais precioso que eu tiver então.
volta, a mulher aproximou-se e disse-lhe O noivo riu, achando bobagem o que ela 
com carinho:dizia, mas a moça não ficou satisfeita 

Querido marido, você prometeu que, se enquanto ele não fez a promessa por escrito 
algum dia, me mandasse embora eu e assinou.
poderia levar comigo o bem mais precioso Casaram-se.
que tivesse no momento. Pois bem, você é Decididos a melhorar de vida, ambos 
e sempre será o meu bem mais precioso. t r a b a l h a r a m  m u i t o  e  f o r a m  
Quero você mais do que tudo na vida, e recompensados.
nem a morte poderá nos separar.

Cada novo sucesso os fazia mais 
Envolveram-se num abraço de ternura e determinados a sair da pobreza e 

voltaram para casa mais apaixonados do trabalhavam ainda mais.
que nunca.

O tempo passou e o casal prosperou. 
* * *Conquistaram os cônjuges uma situação 

O egoísmo, muitas vezes, nos turva a estável, cada vez mais confortável, e 
visão e nos faz ver as coisas de forma finalmente ficaram ricos.
distorcida.Mudaram-se para uma ampla casa, 

Faz-nos esquecer os verdadeiros fizeram novos amigos e se cercaram dos 
valores da vida e buscar coisas que têm prazeres da riqueza.
valor relativo e passageiro.Mas, dedicados em tempo integral aos 

Importante que, no dia a dia, façamos negócios e aos compromissos sociais, 
uma análise e coloquemos na balança os pensavam mais nas coisas do que um no 
nossos bens mais preciosos e passemos a outro.
dar-lhes o devido valor.Discutiam sobre o que comprar, quanto 

gastar, como aumentar o patrimônio, mas 
estavam cada vez mais distanciados entre Redação do Momento Espírita, com base 
si. no texto O bem mais precioso, do folclore 

Certo dia, enquanto preparavam uma do Leste europeu. Disponível no livro 
festa para amigos importantes, discutiram Momento Espírita, v. 1 e no CD Momento
sobre uma bobagem qualquer  e  Espírita, v. 4, ed. FEP.
começaram a levantar a voz, a gritar, e 
chegaram às inevitáveis acusações.

Você não liga para mim! - Gritou o 
marido. Só pensa em você, em roupas e 
jóias. Pegue o que achar mais precioso, 
como prometi, e volte para a casa dos seus 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

REUNIÃO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA USE I. LINS

ia 21-06-2014, das 14h 30min às 
17h, na sede do ILDEB, em DLins, realizou-se a reunião do 

Conselho Deliberativo  da USE 
Intermunicipal de Lins.

Na parte administrativa foi feita a 
avaliação da campanha: O Melhor é 
Viver em Família e a preparação para a 
próxima campanha: Construamos a Paz, 
Promovendo o Bem, com realização de 
palestras nos centros espíritas que 
compõem a USE I. Lins durante o mês de 
agosto próximo, quando serão focados os 
temas: promover a paz para o bem  si 
mesmo, para o bem da família e para o 
bem da sociedade.

No aspecto doutrinário, foi realizado o 
seminário: Ações no Movimento de 
Unificação: Como Melhorar as Reuniões 
na Casa Espírita: objetividade e 
eficiência. A seguir, com a participação 
dos presentes tratou-se dos temas: 
Atendimento  do adulto, do adolescente e 
da criança no Centro Espírita. A próxima 
reunião ficou marcada para o dia 22 de 
novembro de 2014.

"...Ensinar, mas fazer; crer, mas 
estudar; aconselhar, mas exemplificar; 
reunir, mas alimentar". Bezerra de 
Menezes/ F.C.Xavier - Unificação-
Reformador, dezembro 1975.

ANUNCIE AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONES

(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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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 14/07 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 21/07 - Edgar Feres Filho

DIA 28/07 - Som & Imagem

DIA 04/08 - 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 - 15:30 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!

OS ANJOS DA
ESTRADA

I

 Encarnados há muitos,
Que a gente descobre pela 

convivência,
Pois bem pertinhos de nós, ali estão 

juntos,
Principalmente se souberem, dos 

nossos assuntos!

II

Aproximam quando se sabem da dor 
alheia,

Sem serem intrusos, demonstram 
atenção,

Quando estamos confusos, ao ponto 
de cairmos,

Eles surgem, nos estendendo as 
mãos.

III

Quando tudo está ok,
Saem de mansinhos, vão pra outro 

lugar,
As alegrias de servirem, lá estão num 

canto da alma,
Ali criado um certo departamento,
Pois sabem que lá dos céus existem 

uma grande fonte!
Que pra suas almas aqui na terra!

Enviam-lhes energias de 
suprimentos!.  

 
          José Bastos

POESIA
...) - Sim, provavelmente se possa psíquica de cada um? Planejamento efetivo 
afirmar que mais de 50% – isto é, a existe, é claro, mas me aventuro a afirmar (
maioria – dos seres que desencarnam e que esse tipo de planejamento é para quem 

reencarnam hoje, na Terra, nem sabem o tem uma tarefa a desempenhar, seja no 
que se lhes ocorre. Permanecem tão campo espiritual, científico, artístico ou 
mergulhados em interesses próprios da out ro  qualquer,  que  mereça  um 
esfera material que, ao chegarem do lado de investimento mais detalhado e exija um 
cá da vida, continuam acreditando que programa reencarnatório, a fim de oferecer 
estão vivos entre os vivos. E, ao renascer, a recursos à realização de um trabalho 
maior parte nem cogita a reencarnação, divinamente inspirado e preparado. É para 
tampouco compreende o que sucede. São os quem deixará as marcas na história do 
conhecidos sonâmbulos. Andam, vivem e mundo, da humanidade, mesmo que seja 
caminham entre os desencarnados num sem grande notoriedade, numa comunidade 
plano bem próximo ao da matéria; por isso, familiar ou outra do gênero. Enfim, é para 
dada a semelhança entre esse plano e o da quem conquistou esse tempo de 
matéria, não sabem distingui-los, pois o interferência espiritual pormenorizada ou 
plano material é a única coisa que para quem é alvo da intervenção de alguém 
conhecem. Nem sequer tiveram o mínimo de mais amplos recursos, que lhe abonou ou 
interesse em perceber e se esclarecer a avalizou a reencarnação.”
respeito dessas diferenças.

“Sendo assim, como podemos imaginar, 
simplesmente, que haja um processo  
reencarnatório programado para todos os Livro:  O Próximo Minuto, pelo Espírito 
seres, sem levar em conta o esclarecimento, Ângelo Inácio
o comprometimento e a maturidade 

Robson Pinheiro

A IGNORÂNCIA DA MAIORIA

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)http://d
abunjr.w

ordpress.com/

o-farol/
‘‘O

 FAROL’’
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