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VÊ COMO VIVES

obrigação de buscar-lhe o exemplo para Crueldade aceita é crueldade que nos cautela-te em atribuir aos falsos 
metro ideal de nossa conduta. pertence.profetas o fracasso de teus 

empreendimentos morais. Não vale, assim, alegar confiança na De alguma sorte, somos também a força A
palavra de quantos nos sustentam a com a qual entramos em sintonia.Recorda que todos somos tentados, 
fantasia, com respeito a fictícios valores de Procuremos, pois, o Mestre dos mestres segundo a espécie de nossas imperfeições.
que sejamos depositários, no pressuposto como sendo a luz de nosso caminho. E Não despertarás a fome do peixe com 
de que venham até nós, na condição de cotejando, com as lições d’Ele, avisos e uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do 
desencarnados; pois que a morte do corpo informes, mensagens e advertências que cavalo com um prato de pérolas, mas, sim, 
é, no fundo, simples mudança de nos sejam endereçados, desse ou daquele ofertando-lhes à percepção leve bocado 
vestimenta, sem afetar, na maioria das setor de esclarecimento, aprenderemos, sangrento ou alguma concha de milho.
circunstâncias, a nossa formação sem sombra, que a humildade e o serviço Desse modo, igualmente, todos somos 
espiritual. são nossos deveres de cada hora, para que a induzidos ao erro, na pauta de nossa própria 

‘‘Não creias, desse modo, em todo verdade nos ilumine e para que o amor puro estultícia.
espírito’’ - diz-nos o Apóstolo -, porquanto nos regenere, preservando-nos, por fim, Dominados de orgulho, cremos naqueles 
semelhante atitude envolveria a crença contra o assédio de todo mal.que nos incitam à vaidade e, sedentos de 
cega em nossos próprios enganos, com a posse, assimilamos as sugestões infelizes 
exaltação de reiterados caprichos.de quantos se proponham explorar-nos a 

O ouvido que escuta é irmão da boca que (Obra: "Religião dos insensatez e a cobiça.
fala. Espíritos", de Francisco É preciso lembrar que todos somos, no 

Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Cândido Xavier)traje físico ou dele desenfaixados, espíritos 
Apetite insuflado é apetite que a caminho, buscando na luta e na 

Colaboração: Prof.ª acalentamos.experiência os fatores da evolução que nos 
Leudimila Rodrigues Mentira acreditada é a própria mentira é necessária, e que, por isso mesmo, se já 
Tempesteem nós.somos aprendizes do Cristo, temos a 

Emmanuel

Nos dias 08 e 11/04 esteve palestrando Diretor:  José Roberto Andrade disposição desses nossos irmãos para a 
respectivamente nos C.E.s ‘‘Amor e Cavalcante divulgação do espiritismo.
Caridade’’ e ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ o Setor de radiodifusão: Maria Aparecida E falando no nosso facho de luz, mais 
confrade de Lins Arquimedes Brumati. Em de Oliveira Golmia uma vez venho aqui para divulgar que 
comemoração aos 159 anos do Livro dos Setor de internet: Fátima Queiroz estamos precisando de um colaborador.
Espíritos, a União das Sociedades Espíritas Antunes O preço da tiragem de 800 cópias 
de Lins, organizou um Ciclo de Palestras Setor de imprensa: Reinaldo Trombini mensais tem um custo de R$ 150,00 e 
como foi divulgado aqui no mês passado. Junior contamos com cinco colaboradores, dois 

Dotado de anos de conhecimento da Os objetivos do Departamento  são: que colaboram com R$ 30,00 e três com R$ 
doutrina, o Sr. Arquimedes dissertou sobre 1. Divulgar  pela mídia: 25,00 totalizando R$ 135,00.
as Leis Morais contida na terceira parte do    1.1. a Doutrina Espírita; Caso meu caro amigo leitor queira 
Livro dos Espíritos.  1.2. o movimento espírita em âmbito colaborar entre em contato conosco através 

Foram duas noites agradáveis aonde nacional, estadual e regional.;                            do email inibmort@gmail.com.
quem compareceu teve o prazer de  1.3. especificamente, as atividades da Algumas Casas Espíritas que recebem o 
enriquecer o seu conhecimento sobre o USE I. Lins: reuniões, encontros, palestras, jornalzinho mensalmente também fizeram 
tema. seminários e outras ações dessa área. sua contribuição. Nesse caso qualquer valor 

Também pedimos que nos enviem 2. Orientar os centros espíritas adesos já fará uma grande diferença para que nós 
fotos e resumos das palestras para que quando pretenderem implantar as possamos continuar a prestar este serviço 
possamos divulgá-las nos próximos atividades de comunicação social em suas em nossa região.
números. áreas de divulgação espírita. Não vamos deixar essa 

Recebemos também da USE I. LINS um Agradeço prontamente ao presidente da chama apagar!
comunicado sobre a aprovação dos USE, o Sr. Aylton Paiva por me dar a honra 

Beijos no coração!d i r e t o r e s  d o  D e p a r t a m e n t o  d e   de mais uma vez poder integrar o corpo 
Comunicação Social. dessa instituição e reiterar que tanto eu Inibmort

Ficando assim: quanto o nosso ‘‘O Farol’’ estará sempre a 

DE ONTEM E DE HOJE

ANTE FALSOS PROFETAS
Público no C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’            Sr. Arquimedes Brumati                                 Público do C.E. ‘‘Amor e Caridade’’



nte as exclamações de Dalila, a O Adminis t rador  Celes te ,  sem pretextos.
esposa de Azor, o tecelão, quanto desanimar, designou-a para auxiliar uma Todavia, procurando de 
às maldades de alguns publicanos senhora agonizante, mas, decorridas novo o anjo para solicitar-A
de mau nome que a haviam poucas horas, a colaboradora voltou, lhe serviço, dele ouviu a 

desrespeitado, em praça pública,  ruborizada, ao ponto de origem, exortação de que se fizera merecedora:
justamente quando procurava praticar o informando de que não pudera nem mesmo - Minha irmã, continue, por enquanto, 
bem, relatou Jesus, com simplicidade: penetrar o quarto da enferma, porque na desenvolvendo o seu esforço nas 

- Piedosa mulher, desejando ser antecâmara o esposo da doente, palestrando vulgaridades da Terra.
mensageira do Reino Divino na Terra, com certa mulher de baixa procedência, - Oh! e por quê? - indagou, perplexa. - 
bateu às portas do Paraíso, rogando projetava um assassínio para a noite Não mereço abeirar-me da vida mais alta?
trabalho. próxima. - Seus olhos estão cheios de malícia - 

Foi atendida, cuidadosamente, por um O prestimoso Ministro do Alto, embora elucidou o Ministro, tolerante -, e, para 
anjo que lhe recomendou visitasse uma com algum desapontamento, determinou- servir ao Senhor, o servo do bem retifica o 
taberna para salvar dois homens bons, lhe o auxílio a dois homens dementes escândalo, com amor e silêncio, sem se 
desprevenidos, que se haviam deixado situados em extenso vale de imundos. escandalizar.
embriagar, dominados por insinuações No dia imediato, a serva escandalizada Calou-se o Mestre por minutos longos; 
insufladas por Espíritos das trevas. retornava, célere, esclarecendo que não depois, concluiu sem afetação:

No dia seguinte, porém, a enviada conseguira alcançar o objetivo, porquanto - Quem se demora na contemplação do 
reapareceu, chorosa, explicando ao os loucos viviam impressionados com mal, não está em condições de fazer o bem.
Ministro do Eterno que lhe não fora cenas de vida impura, a lhe causarem Os circunstantes entreolharam-se, 
possível satisfazer-lhe à determinação, extrema repugnância. espantadiços, e a oração final do culto 
porque o recanto indicado jazia repleto de O Preposto do Altíssimo, depois de ouvi- doméstico foi pronunciada, enquanto, lá 
jogadores a trocarem palavras obscenas e la com manifesta estranheza, pediu-lhe fora, a Lua muito alva, desfazendo a treva 
cruéis. amparar uma jovem que se achava em noturna, simbolizava radioso convite do 

O anjo, então, mandou-a a um perigo, mas, em breve, regressava a Céu ao sublime combate pela vitória da luz
esconderijo em floresta próxima, a fim de cooperadora sensitiva, exclamando que a 
socorrer uma criança desamparada. criatura mencionada podia ser vista numa 

No outro dia, porém, a emissária festa desregrada, em repulsiva condição 
regressou, alegando que não lhe fora moral.
exeqüível o trabalho porque a furna E assim a candidata ao trabalho celeste 
ocultava vários homens e mulheres atravessou a semana, inutilmente, 
seminus a lhe ferirem o pudor feminino. cultivando a ineficiência, sob variados 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

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

A SERVA ESCANDALIZADA

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

MENSAGENS DE EMMANUEL-NOSSOS ENTES QUERIDOS

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

Quatro Mãos

humana, qual ocorre no educandário, compreendendo assim, m ponto importante, nas 
e s t a g i a  p r o v i s o r i a m e n t e  e m  sempre que a nossa ternura relações afetivas: a nossa 
determinado caminho de lições. s e  p r o p o n h a  t r a ç a r  atitude para com os entes U

caminhos para os entes amados. Habitualmente, em *
a m a d o s ,  s a i b a m o s  nossa dedicação, somos tentados a Aquele companheiro terá tomado 
c o n s a g r a r - l h e s ,  e m  escolher caminhos que supomos corpo na Terra a fim de casar-se e 
silêncio, respeitoso carinho, e, se devam eles trilhar. construir a família; outro, porém, ter-
quisermos auxiliá-los, oremos por eles, Inclinação esta mais do que justa, se-á incorporado no plano físico para a 
rogando à Sabedoria Divina os inspire porquanto muito instintivamente geração de obras espirituais com 
e ilumine, de vez que só Deus sabe no desejamos para os outros alegrias imperativos de serviço muito 
íntimo de nós todos aquilo que mais semelhantes às nossas. diferentes daqueles da procriação 
convém ao burilamento e à felicidade propriamente considerada.Urge considerar, entretanto, que 
de cada um.Deus não dá cópias. *

Dos pés à cabeça e de braço a braço, Essa irmã terá nascido no mundo para 
(Francisco Cândido Xavier. Da cada criatura é um mundo por si, a formação de filhos destinados à 

obra: Rumo Certo.)gravitando para determinadas metas sustentação da vida planetária; aquela 
evolutivas, em órbitas diferentes. outra, todavia, terá vindo ao campo dos 

homens a fim de servir a causas À face disso, cada pessoa possui 
generosas em regime de celibato.necessidades originais e tem o passo Colaboração Prof. 

marcado em ritmo diverso. * Waldomiro B. Bana
A vida, como sucede à escola, é igual Cada coração pulsa em faixa 

para todos nos valores do tempo; no específica de interesses afetivos.
entanto, cada aprendiz da experiência Cada pessoa se ajusta a certa função, 
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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/ 

 

O QUE ME ENCANTA NO MUNDO
 que me encanta no mundo é registrando o cuidado de Deus em cada 
descobrir, a cada dia, que tenho detalhe.
muitas coisas mais a aprender e a Criatividade que traduz em sons o que a O
vivenciar. alma sente quando se extasia com um pôr 

Inesgotável aprendizado. de sol, um raio de luz, a chuva que cai fina, 
o mar que se ergue, revolto, gritando aos Por mais extensa seja a vida humana e 
céus: Deus, ó Deus, acalma a fúria das existem os que ultrapassam um século, é 
minhas entranhas!demasiado curta para conhecer todas as 

potencialidades deste nosso planeta. A criatividade na dança, na composição 
de cores e objetos em um cenário, na Curta também para experienciar tudo o 
semeadura de um jardim, moldando que ela pode proporcionar.
arabescos entre o verde e a profusão das Quando olho para a diversidade das 
corolas abertas em alegria.raças, cada qual com suas características 

Encanto-me a cada vez que ouço as específicas e o encanto que a mistura delas 
notícias da dedicação de pesquisadores, produz, me extasio.
cientistas, fechados em seus laboratórios, Olhos negros, castanhos, azuis, verdes. 
imersos na criação de vacinas e Gente de pele negra com maravilhosos 
medicamentos para atender a vida.olhos verdes. Gente que traz o céu nos 

Encanta-me ouvir tantos brados pela olhos e os raios do sol emoldurando-lhes as 
paz, pelo bem, pelo amor.faces.

Gente que nada tem e canta a esperança.Gente de pele avermelhada, com todos 
seus  r i tua i s ,  c renças ,  adereços ,  Gente portadora de necessidades 
homenageando seus ancestrais. especiais, que supera todas as expectativas 

e mostra que pode vencer, estudando, A riqueza da sua sabedoria medicinal 
trabalhando, oferecendo seu próprio que adentra a mata e traz nas mãos as ervas, 
contributo à sociedade.as raízes para a cura de tantos males físicos.

Gente! De todas as raças, de todos os Encanta-me o próprio ser humano, em si 
credos. Almas criadas por Deus, revestidas mesmo, em suas ações.
de corpos esculturais, deficientes, Comovo-me em verificar como há 
pequenos, médios, grandes.bondade e doação em sua alma. Basta um 

Almas de Deus! Meus irmãos!desastre natural para lhe atestar a 
solidariedade e compaixão. Encanta-me, de forma peculiar, o ter a 

certeza de que ainda voltarei a este mundo, Antes de ser convocado, ele corre a 
muitas e repetidas vezes.atender o seu próximo. Esquece a exaustão, 

a fome e se entrega no auxílio aos seus E que, então, no suceder dos tempos, eu 
irmãos, durante horas e dias. poderei usufruir de tantas descobertas que 

advirão, de tempos novos de entendimento C o m o v o - m e  e m  c o n s t a t a r  a  
entre as criaturas.extraordinária resistência de um bebê, que 

fica soterrado em escombros durante horas, Serei criança outra vez, jovem idealista, 
é resgatado chorando, dizendo ao mundo: homem maduro. Alma imortal, retornarei 
Eu sobrevivi! Eu nasci para vencer! Sou para tornar a me encantar com a vida, com 
um guerreiro pela vida! o ser humano, com a incrível Criação 

Divina.Encanta-me a criatividade humana, nas 
artes, na ciência. A genialidade das suas 

Redação do Momento descobertas. A incansável busca do saber. 
Espírita.O sonho de vencer as distâncias e alcançar 

as estrelas.
Criatividade que fotografa uma região 

inóspita, um imenso mundo de neve e gelo, 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

POESIA
ÓH DEVERAS

MÃES
I

Óh!... Mães queridas,
Que divinamente, destes luz as nossas 

vidas,
E hoje ora olhamos para os céus, ou 

para a terra,
E te divisamos como a fonte geradora,

Dessa máquina fantástica que nos 
destes.(o corpo).

E através dele nossas ideias aguçam.
Para encontrar o itinerário do melhor 

viver.
Mas descobrimos que teu grande gesto 

de Amor,
Sempre nos apruma para Ele,

E nunca aos adventos das guerras,

II
Óh!...Mães queridas,

Naqueles passos vacilantes sem as 
noções dos rumos,

Vocês os endireitaram para a grande 
caminhada,

E ai o equilíbrio de futuro escorariam 
nossas estradas,

E vocês sem dúvida fizeram tudo 
certinho,

Isso é fato real sem quaisquer 
resquícios de ilusões,

Pois o grande Amor de Deus que está 
em todos vós,

Sempre esteve  acoplado e reservado ai 
no  cantinho,

Dos vossos tão amáveis corações!
III

Óh!!! Mães queridas,
É bem certo que para muitas nem tudo 

são flores,
E infelizmente alguns desses rebentos,
Quando adultos não ativeram muitos os 

vossos talentos,
E adentraram as estradas dos 

desamores.
IV

Óh!!! Mães queridas,
Se em algumas de vós, tal surpresa 

aconteceu,
Quando de vós partiu toda orientação 

possível,
É muito provável que aquele teu anjo 

não entendeu,
E abusou do próprio livre arbítrio,

Causando-te dias aflitos,
Apesar de responsável e tão grande que 

foi o Amor seu.
Mas em outras eras ele entenderá,

Pelas veredas da eternidade,
Que na terra também  a maternidade,

Está enquadrada na extrema vontade de 
Deus!

José Bastos

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

RESPONSÁVEL: PROF. WALDOMIRO BANA



esconhecemos os mecanismos da dos exemplos despertados pelos percalços com o mesmo carinho que um dia fomos 
percepção psicossomática que da vida, trazendo os meios para superá-los. envolvidos. 
afloram no momento adequado Tudo no curso da vida é regido pelo Não importa a distancia ou a grandeza D
pontos reclusos na alma, trazendo equilíbrio e harmonia, que dão condições deste vôo e sim por estarmos vencendo as 

sentimentos indefinidos, inaceitáveis às para superar as barreiras, vencendo dentro próprias barreiras que sempre nos tolheram 
vezes, conturbando o que se considerava de si os impulsos, atos e atitudes o crescimento. Fortalecer-se é a busca, 
em equilíbrio, trazendo na lembrança impensados que trazem o estacionar. seguir em frente o ideal, fazendo a chama 
épocas já vividas de forma embaçada, Várias incursões foram realizadas até o da esperança brilhar com intensidade, 
distorcida pela falta de continuidade, início do seu vôo, como o pequeno pássaro despertando nos corações endurecidos, a 
impedindo a visualização de toda a história. que já emplumado é colocado à prova para oportunidade do recomeçar, e ao se 

seguir o seu caminho, seguindo por quedas A mente assimila o que foi acionado pelo ligarem, serão envolvidos pelo amor 
e tropeços até libertar-se do medo e sentimento instalado dentro de si, e o fraterno, adormecendo pela eternidade o 

 que o aprisiona e, finalmente comando cerebral exercitará por seus sofrimento e mágoas, deixando aflorar um 
inicia o seu rasante vôo como todo programas pouco convencionais e na novo ideal com base sólida, buscando nova 
aprendiz.maioria desconhecidos, trazendo a tona etapa em sua jornada evolutiva. 

fontes que impedem sempre o melhor Assim somos nós enfrentando desde as Sempre existirá uma razão maior a 
desempenho. pequenas situações conflitantes que nos impulsionar novos vôos. Vivam portanto, 

levam a seguir em frente com dificuldades Não importa a cultura, o conhecimento os momentos que trazem esta realização, e 
e tropeços, mas assimilando verdades, individual, tudo a seu tempo vai se aperceberem estarão voando cada vez 
aceitando mentiras, mas tudo servindo de despertando e, sua expansão se fará com mais seguros e mais alto.
base em suas vidas. A consciência vai maior ou menor intensidade, mas sempre  
desabrochando trazendo o descortinar do ligado ao mental e ao emocional. Hector
véu que nos cegava levando-nos a ter novo Conhecer-se é saber lidar com todos os 
entendimento.campos que farão com o exercício, o seu 

Agora mais seguros, pelo já vivido, nos crescimento. As atitudes serão sempre 
deparamos com novos desafios, agora de impulsionadas pela vontade e pelo desejo 
forma mais sólida, onde a ascensão será de conhecer as verdades e superar as 
feita com a exposição e a pratica do já barreiras que se descortinam pela vida. 
assimilado. E o sucesso deste vôo será o de Sempre surgirá momentos para esta 
levar a bandeira fraterna que acolhe a todos análise, e a surpresa será pela assimilação 

insegurança

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

marco.corbari271@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 09/05 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 16/05 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 23/05 - Edgar Feres Filho
DIA 30/05 às 19:30 A Vida de Eurípedes Barsanulfo

DIA 06/06 - Reinaldo Trombini Junior 

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

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

CONHECER-SE

o dia 26/03 foi realizada a já 
tradicional festa de páscoa da Nevangelização infantil do C. E. 

‘‘Fé, Amor e Justiça’’. As crianças 
receberam bolo,  refr igerante   e  
salgadinhos, além de uma cesta recheada de 
guloseimas.

A felicidade estampada em cada rosto é o 
que move os idealizadores a acreditar nessa 
geração. ‘‘Não podemos esmorecer nunca’’ 
é bradado constantemente entre os ‘‘tios’’ e 
‘‘tias’’ que a cada semana se desdobram 
para encontrar novas atividade para 
entreter essa galerinha.

Agradecemos a todos que colaboraram 
através de doações ou auxiliando durante a 
festividade. Obrigado!!! 

PÁSCOA 2016
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