
á é de praxe todo janeiro estamparmos frequentamos.
o balanço anual do nosso Faixo de Luz. Também gostaríamos de agradecer as 
Em uma análise rápida vamos reparar almas caridosas que ajudaram na festinha J

que o saldo de 2015 foi menor do que de Natal das crianças. As fotos comprovam 
começou o ano. Perdemos colaboradores, a felicidade estampada em seus semblantes.
porém ganhamos outros. Hoje contamos Reparem que a quantidade de colabora-
com cinco irmãos abençoados que doam dores nas matérias vem aumentando e isso 
R$ 25,00 por mês e mais um que doa R$ nos deixam muito felizes, significa que 
30,00, totalizando R$ 155,00, o suficiente nossa credibilidade está em alta.
para continuar pagando a tiragem de 800 Desejo que 2016 seja um ano de glórias 
cópias que custam R$ 150,00. para todos nós. Que possamos realizar os 

Ano passado no começo do ano nossos sonhos mais caros e que nunca 
recebemos algumas doações de Casas esqueçamos de agradecer essas dádivas 
Espíritas que recebem uma quantidade de àqueles que olham sempre por nós. 
cópias do ‘‘O Farol’’ por mês, quem sabe 
isso possa se repetir novamente esse ano. Beijos no coração!

Afinal quando temos um pouco a mais o 
dinheiro é usado para a Evangelização 
Infantil ou outras melhorias no Centro que 
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QUE VENHA 2016

DESEJO
esejo primeiro que você ame,    De se jo  a in da  que você seja tolerante, Desejo, outrossim, que você tenha 
E que amando, também seja Não com os que erram pouco, porque dinheiro,
amado. isso é fácil, Porque é preciso ser prático.D

Mas com os que erram muito e E que pelo menos uma vez por anoE que se não for, seja breve em esquecer.
irremediavelmente, Coloque um pouco deleE que esquecendo, não guarde mágoa.

E que fazendo bom uso dessa tolerância, Na sua frente e diga "Isso é meu",Desejo, pois, que não seja assim,
Você sirva de exemplo aos outros. Só para que fique bem claro quem é o Mas se for, saiba ser sem desesperar.

dono de quem.Desejo que você, sendo jovem,Desejo também que tenha amigos,
Não amadureça depressa demais, Desejo também que nenhum de seus Que mesmo maus e inconseqüentes,
E que sendo maduro, não insista em afetos morra,Sejam corajosos e fiéis,

rejuvenescer Por ele e por você,E que pelo menos num deles
E que sendo velho, não se dedique ao Mas que se morrer, você possa chorarVocê possa confiar sem duvidar.

desespero. Sem se lamentar e sofrer sem se culpar.E porque a vida é assim,
Porque cada idade tem o seu prazer e a Desejo ainda que você tenha inimigos. Desejo por fim que você sendo homem,

sua dor eNem muitos, nem poucos, Tenha uma boa mulher,
É preciso deixar que eles escorram por Mas na medida exata para que, algumas E que sendo mulher,

entre nós.vezes, Tenha um bom homem
Você se interpele a respeito Desejo por sinal que você seja triste, E que se amem hoje, amanhã e nos dias 
De suas próprias certezas. Não o ano todo, mas apenas um dia. seguintes,
E que entre eles, haja pelo menos um que Mas que nesse dia descubra E quando estiverem exaustos e 

seja justo, Que o riso diário é bom, sorridentes,
Para que você não se sinta demasiado O riso habitual é insosso e o riso Ainda haja amor para recomeçar.

seguro. constante é insano. E se tudo isso acontecer,
Não tenho mais nada a Desejo depois que você seja útil, Desejo que você descubra ,

te desejar ".Mas não insubstituível. Com o máximo de urgência,
E que nos maus momentos, Acima e a respeito de tudo, que existem 
Quando não restar mais nada, oprimidos,
Essa utilidade seja suficiente para Injustiçados e infelizes, e que estão à sua 

manter você de pé. volta.

Vítor Hugo

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

Mês Arrecadação Gasto 

Saldo 2014 745,00R$     

Janeiro 130,00R$     150,00R$      

Fevereiro 230,00R$     150,00R$      

Março 155,00R$     150,00R$      

Abril 180,00R$     150,00R$      

Maio 155,00R$     150,00R$      

Junho 130,00R$     150,00R$      

Julho 155,00R$     150,00R$      

Agosto 165,00R$     150,00R$      

Setembro 130,00R$     150,00R$      

Outubro 135,00R$     150,00R$      

Novembro 130,00R$     150,00R$      

Dezembro 100,00R$     190,00R$      

Saldo final 2.540,00R$  1.840,00R$   

Total 700,00          



oão, no age da curiosidade juvenil, Fixa nos olhos as pessoas que te Sol aquece a vida, é a 
compreendendo que se achava à dirigirem a palavra, testemunhando-lhes semente de trigo que 
frente de novos métodos de viver, tal a carinhoso interesse, e guarda sempre a fornece o pão.J
grandeza com que o Evangelho posição de ouvinte delicado e atencioso; Deixa que as águas 

transparecia dos ensinamentos do Senhor, não levantes demasiadamente a voz, vivas e invisíveis do Amor, que procedem 
perguntou a Jesus qual a maneira mais porque a segurança e a serenidade com que de Deus, Nosso Pai, atravessem o teu 
digna de se portar o aprendiz, diante do os mais graves assuntos devem ser coração, em favor do círculo de luta em 
próximo, no sentido de ajudar aos tratados não dependem de ruído. que vives; o Amor é a força divina que 
semelhantes, ao que o Amigo Divino A b s t é m - t e  d a s  c o n v e r s a ç õ e s  engrandece a vida e confere poder.
respondeu, com voz clara e firme: improfícuas; o comentário menos digno é Façamos, sobretudo, o melhor que 

- João, se procuras uma regra de auxiliar sempre invasão delituosa em questões pudermos, na felicidade e na elevação de 
os outros, beneficiando a ti mesmo, não te pessoais. todos os que nos cercam, não somente 
esqueças de amar o companheiro de Louva quem trabalha e, ainda mesmo aqui, mas em qualquer parte, não apenas 
jornada terrestre, tanto quanto desejas ser diante dos maus e dos ociosos, procura hoje, mas sempre.
querido e amparado por ele. exaltar o bem que são suscetíveis de Silenciou o Cristo e, assinalando a 

A pretexto de cultivar a verdade, não produzir. beleza do programa exposto, o jovem 
transformes a própria existência numa Foge ao pessimismo, guardando embora apóstolo inquiriu respeitosamente: 
batalha em que teus pés atravessem o a prudência indispensável perante as - Senhor, como conseguirei executar tão 
mundo, qual furioso combatente no criaturas arrojadas em negócios expressivos ensinamentos? O Mestre 
deserto; recorda que a maioria dos respeitáveis, mas passageiros, do mundo; respondeu, resoluto: 
enfermos conhece, de algum modo, a a tristeza improdutiva, que apenas sabe - A boa-vontade é nosso recurso de cada 
moléstia que lhes é própria, reclamando lastimar-se, nunca foi útil à Humanidade, hora.
amizade e entendimento, acima da necessitada de bom ânimo. E, afagando os cabelos do discípulo 
medicação. Usa, cotidianamente, a chave luminosa inquieto, encerrou as preces da noite.

Lembra-te de que não há corações na do sorriso fraterno; com o gesto 
Terra, sem problemas difíceis a resolver; espontâneo de bondade, podemos sustar 
em razão disso, aprende a cortesia muitos crimes e apagar muitos males.
fraternal para com todos. Faze o possível por ser pontual; não 

Acolhe o irmão do caminho, não deixes o companheiro à tua espera, a fim 
somente com a saudação recomendada de que te não seja atribuída uma falsa 
pelos imperativos da polidez, mas também importância.
com o calor do teu sincero propósito de Agradece todos os benefícios da estrada, 
servir. respeitando os grandes e os pequenos; se o 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
Página 02                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                01/2016

 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

A REGRA DE AJUDAR

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

FELICIDADE!
quele momento incrível perde-se na e conciliador. A felicidade não está na roupa que se Anoite milenar dos tempos, quando Para alguns o melhor mês é dezembro veste, em poder dizer este carro é meu, em 

percebi onde encontrar a felicidade. Após porque se comemora o nascimento de Jesus casar-se com uma linda mulher, em ter 
aquele instante que não sei precisar, ainda e muitas festas acontecem, para outros, autoridade, em ser jovem, em ser livre, em 
que ciente de onde e como encontrá-la, janeiro por que muitas pessoas estão de viajar ou em ter um emprego bem 
busquei-a sempre onde não estava. férias, ainda para outros o mês do carnaval remunerado.

Em vão viajei pelas facilidades do porque a ilusão suplanta a realidade. Tudo isso são adornos que não 
dinheiro a trasbordar de lares ricos; transitei Outros, qualquer dos meses onde os prejudicam, mas não são indispensáveis.
pelas ilusões da sensualidade, fugi da compromissos se realizem em clima de paz. A felicidade plena é a consciência 
miséria retirando de outros o que não me Em todo o ano nada se compara com o dia tranqüila, a grande busca, o remanso 
pertencia, trai, iludi, enganei, infinitas de Natal porque o sorriso corre solto, os tranqüilo alterado apenas pela vontade 
vezes aparentei ser o que não era. Tudo pensamentos se unem em vibrações de inalterável do Criador.
porque o que era, pouco ou nada era, e eu amor e as palavras abençoam. Entretanto, por ora, a felicidade está no 
queria ser alguma coisa. E a pouca coisa que Eu sou feliz porque estou chegando a um intimo de cada um, não necessariamente na 
eu era, não agradava meu orgulho e minha ápice que considero bom. consciência tranqüila, mas na consciência 
vaidade. Sempre vi o domingo como o dia melhor da intranqüilidade.

Finalmente sou feliz! da semana, o mês de dezembro como o Enfim, a felicidade está no desejo sincero 
O que é ser feliz? mais agradável e o dia de Natal como o de demolir os erros de sempre e com os 
Na semana, para uns o melhor dia é o mais feliz. escombros edificar alguém novo capaz de 

sábado ou o Domingo, porque descansa dos Para minha surpresa começo viver todos amar.
labores da semana. Para outros é a segunda os dias da semana com o bem estar do 
feira porque depois de um fim de semana domingo, todos os meses do ano com as Flávio Natal Pereira – CEIA 
onde aconteceu tudo menos repouso, sutilezas de dezembro e cada dia sentindo flavionatalpereira1@gmail.com
cansado, agasalha-se no trabalho metódico as vibrações do Evangelho de Jesus.
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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

Acompanhem a USE/Lins no Facebook - https://www.facebook.com/ 

 

OUTRO ÂNGULO
 evangelizadora, amorosamente, Se temos amigos, agradeçamos e 
falava com a sua turma de pré- valorizemos suas companhias.
adolescentes. Se ainda contamos com a presença de A

nossos pais em nossas vidas, tratemo-los A abordagem contemplava a questão 
com o carinho que merecem.dos relacionamentos de amor e amizade.

Se podemos ter a glória de florir em Todos nós queremos ser felizes, mas 
nossos filhos, vivamos a alegria da para isso, devemos ter atitudes coerentes 
convivência amorosa.com nossos desejos.

Aprendamos a não abdicar da À medida que somos alegres, leais e 
companhia de um afeto em troca de humanos com as pessoas, somamos 
buscas materiais passageiras.simpatia, alegria e felicidade. – Disse.

*   *   *Nesse  momen to ,  uma  ga ro t a  
Importante ainda lembrarmos de não apresentou sua experiência, dizendo que 

ficar reclamando de tudo e de todos, o que se afastara de uma amiga porque ela 
nos permite conquistar valiosa virtude.estava sempre de mau humor.

Não desdenhar, não desprezar é e Ponderada, a orientadora esclareceu 
sempre será, de bom tom.que, habitualmente, quando alguém 

passa a apresentar constante mau humor, Compreender, auxiliar, ensinar, doar, 
importante verificar se não está esclarecer, iluminar são ações bem-
vivenciando um problema muito sério. vindas, onde estivermos.

E, mais especialmente, se se tratar de Se desejamos retornos positivos, 
uma amiga, porque esses são os pensemos, antes de falar ou fazer algo.
momentos em que mais necessitamos de Desejando colher flores, observemos 
amizade sincera. as sementes que plantamos.

Mais tarde, a classe toda ficou sabendo Almejando estar rodeados de bons 
que os pais da referida amiga amigos, vejamos como tratamos as 
enfrentavam doloroso processo de pessoas.
separação. Lembremos, por fim, que Jesus nos 

*   *   * orientou a que amássemos sempre. 
O bom senso nos recomenda a atitude Amássemos até mesmo nossos inimigos.

paciente da observação cuidadosa e do Em uma de Suas parábolas destacou 
respeito pela dor alheia, antes de aquele que semeia, o que sai a semear, o 
assumirmos posições precipitadas. semeador.

Não devemos julgar as aparências. E lecionou ainda sobre a questão de não 
Devemos, sim, conhecer a real razão de buscarmos ocupar os primeiros lugares, 
ser de atos e fatos que se apresentem. mas nos posicionarmos no último.

Salutar que possamos espalhar, ao Alteremos para melhor nossa maneira 
nosso redor, um clima de compreensão e de ver as coisas, e seremos mais felizes.
de amizade sincera. Sejamos melhores e teremos mais 

A simpatia com que tratamos aqueles amigos.
que se aproximam de nós, os cativa, e cria 
disposição para um bom diálogo. Redação do Momento 

A delicadeza e a gratidão que Espírita
dispensamos, gera um retorno alegre e 
gentil.

Temos tanto a agradecer, e somos tão 
econômicos nesse mister.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

ndubitavelmente todos nós somos o 
reflexo da nossa alma, tanto em atos, 
atitudes, pensamentos e mentalizações I
que aplicamos em nosso dia a dia com as 

máscaras colocadas à frente demonstrando 
sermos cautelosos, compreensíveis e 
bondosos, quando na verdade, se as 
tirássemos, iriamos nos deparar com seres 
sem virtudes, mesquinhos, arrogantes e 
maldosos, e isto ninguém gostaria de se 
olhar de frente. 

Somente quando retirarmos todas as 
mascaras e mostrarmos o semblante 
desnudo, assumindo verdadeiramente o que 
somos, estaremos principiando os primeiros 
passos para a redenção espiritual, que nada 
espera de cada um além disto, a humildade e 
o amor ao próximo principiará desabrochar 
dando o alento a cada um para persistir no 
novo caminho, com muitos entraves e 
empecilhos a serem superados, mas, que 
uma vez superados no levará a elevação da 
alma, nos dando forças sempre para resistir 
as investidas de todos aqueles que gostariam 
de nos ver em caminhos duvidosos. 

Tudo na vida são opção e escolhas, 
portanto, reflitam doravante, o que desejam 
para suas vidas consultando o seu íntimo que 
os levará ao caminho virtuoso se assim o 
desejarem, não existem culpas nem erros, 
teremos sim, um aprendizado profícuo que 
nos norteará futuramente para novas 
escolhas. O que passou deve ser pagina 
virada, como lembranças daqueles que 
partem que levam consigo um pouco de cada 
um de nós e que ao longo da vida poderão vir 
a caírem em si e tentarem recuperar-se do 
tempo perdido, agora com novos princípios 
adquiridos, retornarão ao caminho correto. 

A grandeza da alma está em realizar tudo 
o que seu íntimo ditar como regras de 
conduta, direção e orientação a todos 
aqueles que necessitam do seu pulso a dirigi-
los, a responsabilidade é grande bem o 
sabemos, mas com sensibilidade vencer-se-
á todas as barreiras, e todas as lutas somente 
terão validade se nos dispusermos a lutar 
com todos os sentimentos em defesa de um 
ideal espiritual. Preserve sempre consigo tua 
bagagem, fazendo dela bom uso e verás que 
até do pântano e do deserto podem florescer 
plantas a embeleza-los, e as sementes que 
forem semeadas germinarão e florescerão.

A tolerância, compreensão, paciência e 
perdão são as principais virtudes a serem 
alicerçadas em cada ser em evolução. 
Detenham-se nos ensinamentos que darão a 
todos os que buscam o crescimento, as 
ferramentas necessárias para um bom 
trabalho em busca do burilamento interior. A 
demonstração de humildade de um mestre é 
promover o conhecimento ao aprendiz a 
ponto de que ele possa supera-lo tanto no 
ensinamento quanto na exemplificação.

Joana de Angelis

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

O REFLEXO DO ESPELHO
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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 11/01 - 

DIA 18/01 - 

DIA 

DIA 01

Reinaldo Trombini Junior

Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

25/01 - Som & Imagem

/02 - Edgar Feres Filho

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

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

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

É VERDADE

algum.ão gastes a riqueza do tempo 
Reflete em teu arsenal c o m  l a m e n t a ç õ e s  

interior de recursos e improdutivas, nem destruas o N
bênçãos e surpreenderás valor das horas no fogo da agitação.
um tesouro de energias em ti mesmo, Cala-te e pensa:

- Sofreste talvez prejuízos enormes. cujo acesso descobrirás, meditando 
- Provavelmente caíste em erro. simplesmente nestas duas palavras:
- Padeces desenganos que jamais - POSSO RECOMEÇAR!...

esperaste.
- Encontraste problemas que te (Ps icogra f ia  de  

parecem insolúveis. Chico Xavier)
- Fracassaste naquilo que entendias 

como sendo o melhor em teu favor.
Entretanto, queixas e aflições 

vazias, não te amparam de modo 

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL
RECOMEÇO

CONHEÇA:

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!É verdade...

Há sim um Céu!
Encontra-o dia-a-dia.
Em inúmeros lances da vida.
No bilhete afetuoso que deixaste.
Naquela musica que encantou-te.
Na pequena doação que fizeste.
No olhar de carinho que enviaste.
Num sorriso de ternura que te 

iluminou.
No abraço que te confortou.
Nas lágrimas que te emocionaram.
Na saudade que te toca o peito.
Na prece que alivia a alma
Nos sonhos que te embalam a noite.
Para que amanheças renovado... 

amando e vivendo, 
revelando que o Céu 
não esta longe, mas nos 
teus gestos de afeto!

      Diogo Cáceres

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

I
  Em apenas um pedaço de papel,

Pode estar grifado as vidas das 
criaturas,

Se elas se rastejaram pelas entranhas do 
mal,

Ou se farejaram os elos das alturas.

II
Em apenas um pedaço de papel,
Estão registrados desde as mais 

simples,
Até as mais altas biografias,

Registradas também nas entranhas dos 
céus.

E nos rastos, deixados na terra, no dia a 
dia.

III
Em apenas em pedaço de papel,

Estão registrados os dotes de reis e 
rainhas,

O caráter de todo cidadão que passou 
por ela

Não importa as estradas que ele vinha,
O seus passos estão marcados,

E nas consciências também registrados
O que no coração ele tinha!

IV
Nos papéis registram-se os caminhos,

No  íntimo imprimidos estão,
Os volumes da aptidão,

E que mora consigo na alma,
Derramado às entranhas do coração!               

   José Bastos

POESIA
EM APENAS UM 

PEDAÇO DE PAPEL
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