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“E achado em forma como convivência dos pecadores... Dos braços dos amigos ao contato de 
homem, humilhou-se a si De governador do mundo a servo de ladrões...
mesmo, sendo obediente até a todos... Do doador da vida eterna a sentenciado 
morte, e morte de cruz.” – De credor magnânimo a escravo... no vale da morte...

Paulo. (Filipenses, 2:8) De benfeitor a perseguido... Humilhou-se e apagou-se para que o 
O Mestre desceu para servir, De salvador a desamparado... homem se eleve e brilhe para sempre!
Do esplendor à escuridão... De emissário do amor à vítima do ódio... Oh! Senhor,  fizeste por nós, a 
Da alvorada eterna à noite plena... De redentor dos séculos a prisioneiro fim de aprendermos o caminho da 
Das estrelas à manjedoura... das sombras... Gloriosa Ressurreição 
Do infinito à limitação... De celeste pastor à ovelha oprimida... no Reino?

.Da glória à carpintaria... De poderoso trono à cruz do martírio... Psicografia de Chico 
Da grandeza à abnegação... Do verbo santificante ao angustiado Xavier, obra: Antologia 
Da divindade dos anjos à miséria dos silêncio... Mediúnica do Natal
homens... De advogado das criaturas a réu sem Colaboração 
Da companhia dos gênios sublimes à defesa... Waldomiro B. Bana

que não

de bom, o que melhorou em nossas vidas, omo dizia o poeta Cazuza: Senhoras 
quantas pessoas ajudamos, o que fizemos e senhores, trago boas novas... Esse 
em relação a uma melhor vida neste orbe, o mês vem completar meio ano do C
que fizemos para a doutrina que estamos nosso Farol, em rompante crescimento, pois 
seguindo, analisar os fatos negativos começamos com 300 cópias e já no mês de 
(sempre maiores que os positivos). outubro em comemoração ao Ciclo de 
Relacionar as mudanças que faremos Palestra imprimimos 1000 cópias e desde 
durante o ano que se aproxima (corrigir os novembro estamos com 500. A distribuição 
fatos negativos), dedicar um pouco mais de em papel já ultrapassa fronteiras, chegando 
tempo às coisas de meu pai, estender os em 6 cidades, Guaimbê, Lins, Promissão, 
braços àqueles que ainda rastejam, alimentar Cafelândia, Sabino e Getulina, lembrando 
àqueles que pouco tem, ensinar ao ignorante que ainda temos a distribuição via email, 
o pouco que já compreendemos. Que nossas onde pode-se triplicar esse número. 
promessas para 2009 não se acabem no dia Graças aos colaboradores neste mês 
02 de janeiro, mas que em 31 de Dezembro vamos poder auxiliar no Natal da 
possamos olhar pra trás e dizer que em 2009 Evangelização Infantil do C.E “Fé, Amor e 
nossa evolução espiritual duplicou ou quem Justiça” com 150 reais. (Segue o balanço 
sabe quadriplicou em relação a 2008.financeiro do primeiro semestre).

Antes de encerrar essas minhas parcas Novembro foi um mês atípico em nossa 
palavras, gostaria de agradecer aos Centros “cidade sorriso” e mesmo em alguns 
Espíritas de Guaimbê e de Sabino que nos Estados do nosso país, tivemos um caso de 
receberam de braços abertos, emanando-nos homicídio (acredito que muitos dos leitores 
uma incrível energia, que ao retornar ao acompanharam pela imprensa) um tanto 
nosso lar, com certeza ganhamos muito mais brutal, que tira a paz dos moradores da nossa 
do que doamos e como foi dito estamos então pacata cidade. Já a chuva tão esperada 
sempre a disposição de colaborar todas as em outros locais foi motivo de choro e 
vezes que formos convocados.ranger de dentes em algumas paragens. 

Que Deus nos ilumine através de nosso Apeguemos-nos nas palavras do mestre 
Irmão e Mestre Jesus, dos Mentores e desses nesta hora: "Ai do mundo por causa dos 
Espíritos iluminados, para que possamos ter escândalos; porque é mister que venham os 
um Natal de felicidades mil e um ano novo escândalos; mas ai daquele homem por 
repleto de conquistas no campo moral e quem o escândalo vem!”. Isso faz-nos 
intelectual.lembrar das provas que temos todos que 

.passar para engrandecer o nosso espírito.

Obrigado por estarem O fim do ano vem se aproximando, é 
sempre conosco.chegado o momento de realizarmos aquele 

balanço que já faz parte de nossas vidas em Inibmort
todo dezembro, analisarmos o que fizemos 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo

“Jesus para o Homem”

Mês Patroc Valor Jornal Sobra Doação Caixa
Julho 4 100,00R$  100,00R$  -R$         
Agosto 5 125,00R$  100,00R$  25,00R$     
Setembro 6 150,00R$  100,00R$  50,00R$     
Outubro 8 200,00R$  150,00R$  50,00R$     50,00R$    
Novembro 8 200,00R$  120,00R$  80,00R$     
Dezembro 7 175,00R$  120,00R$  55,00R$     150,00R$  

Total 950,00R$  690,00R$  260,00R$   200,00R$  60,00R$    

BEZERRA DE MENEZES
Um homem de bem

Descereis às lutas terrestres com objetivo de 
concentrar as nossas energias no país do 
Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos 
nossos esforços. Arregimentarás todos os 
elementos dispersos, com as dedicações do teu 
espírito, a fim de que possamos criar o nosso 
núcleo de atividades espirituais, dentro dos 
elevados propósitos de reforma e regeneração. 
Não precisamos encarecer aos teus olhos a 
delicadeza dessa missão; mas, com a plena 
observância do código de Jesus e com a nossa 
assistência espiritual, pulverizarás todos os 
obstáculos, à força de perseverança e de 
humildade, consolidando os primórdios de 
nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do 
seu Evangelho”.

Guardadas as devidas proporções, acredito, 
que se a incluirmos para nós dirigentes 
espíritas, esta mensagem, estará aí a nossa 
missão.

Texto extraído do Editorial, da Revista O 
Reformador, mês de Novembro  2008, que faz 
parte do livro Brasil, 
Coração do Mundo, Pátria 
do Evangelho  psicografia 
de Francisco Cândido 
Xavier = Cap. XXII - Ed. 
FEB.
.Colaboração 

Sr. Paulo Lanza



PÁGINAS DA VIDA  Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

negações e dúvidas dos homens, nem por segundas núpcias.
um instante pensou que a Mãezinha tivesse E Dona Cidália Batista, 
partido para as sombras da morte. a  s e g u n d a  e s p ô s a ,  

Abraçou-a, feliz; e gritou: reclamou os filhos de 
- Mamãe, não me deixe aqui... Dona Maria João de Deus, Quando Dona Maria João do Deus 

Carregue-me com a senhora... que se achavam espalha-desencarnou, em 29 de setembro do 1915, 
- Não posso, - disse a entidade, triste. dos em casas diversas.Chico Xavier, um de seus nove filhos, foi 
- Estou apanhando muito, mamãe! Foi assim que a nobre senhora mandou entregue aos cuidados de Dona Rita do 
Dona Maria acariciou-o e explicou: buscar também o Chico.Cássia, velha amiga e madrinha da criança.
- Tenha paciência, meu filho. Você Quando a criança voltou ao antigo lar Dona Rita, porém, era obsidiada e, por 

precisa crescer mais forte para o trabalho. E contemplou a madrasta que lhe estendia as qualquer bagatela, se destemperava, 
quem não sofre não aprende a lutar. mãos...irritadiça.

Foram dois anos do surras incessantes. Dona Cidália abraçou-o e beijou-o com Assim é que o Chico passou a suportar, 
Dois anos vivera o Chico junto da ternura a perguntou:por dia, várias surras de vara de 

madrinha. - Meu Deus, onde estava este menino marmeleiro, recebendo, ainda, a penetração 
Numa tarde muito fria, quando entrou com a barriga deste jeito?de pontas de garfos no ventre, porque a 

em colóquio com Dona Maria João de Chico, encorajado com a carinho dela, neurastênica e perversa senhora inventara 
Deus, Chico implorou: abraçou-a também, como o pássaro que êsse estranho processo do torturar.

- Mamãe, se a senhora vem nos ver, sentia saudades do ninho perdido.O garôto chorava muito, permanecendo, 
porque não me retira daqui? A madrasta bondosa fitou-o bem nos horas e horas, com os garfos dependurados 

O Espírito carinhoso afagou-o e olhos e indagou:na carne sanguinolenta e corria para o 
perguntou: - Você sabe quem sou, meu filho?quintal, a fim de desabafar-se, porque a 

- Por que está você tão aflito? Tudo, no - Sei sim. A senhora é o anjo bom de que madrinha repetia, nervosa:
mundo, obedece a vontade de Deus... minha mãe já falou...- Êste menino tem a diabo no corpo.

- Mas a senhora sabe que nos faz muita E, desde então, entre as dois, brilhou a Um dia, lembrou-se a criança de que sua 
falta... amor puro com que o Chico seguiu a Mãezinha orava sempre, todos os dias, 

A Mãezinha consolou-o e explicou: segunda mãe, até a morte.ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus 
- Não perca a paciência. Pedi a Jesus e sentiu falta da prece que não encontrava 

para enviar um anjo bom que tome conta de em seu nôvo lar.
vocês todos. Gama, Ramiro. Da Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e 

E sempre que revia a progenitora, o obra: Lindos Casos de pronunciou as palavras do Pai Nosso que 
menino indagava: Chico Xavier. aprendera dos lábios maternais.

- Mamãe, quando é que a anjo chegará?Quando terminou, oh! maravilha!
- Espere, meu filho! - era a resposta de Colaboração: Edgar Sua progenitora, Dona Maria João de 

sempre. Feres FilhoDeus, estava perfeitamente viva ao seu 
Decorridos dois meses, a Sr. João lado.

Cândido Xavier resolveu casar-se em Chico, que ainda não lidara com as 

TENHA PACIÊNCIA, 
MEU FILHO

Dicas do Mês

Três Espíritos do Natal 
(Charles Dickens)

Realize uma doação

Livro

Desfraldaremos tua bandeira de paz junto a visão de teu plano divinoSenhor, Sejam para o teu coração 
às guerras do ódio! E ampara-nos para que sejamosmisericordioso

Senhor, Servos leais de tua infinita sabedoria!Todas as nossas alegrias, esperanças e 
Dá que possamos servir-te Dá-nos o equilíbrio de tua lei,aspirações!

Com a fidelidade com que nos amas, Apaga o incêndio das paixões que, por Ensina-nos a executar teus propósitos 
E perdoa nossas fragilidades e vacilações vezes,desconhecidos,

na execução de tua obra. Irrompe, ainda,Abre-nos as portas de ouro das 
Fortifica-nos o coração No âmago de nossos sentimentos,oportunidades do serviço

Para que o passado não nos perturbe e o Ameaçando-nos a construção da E ajuda-nos a compreender a tua 
futuro não nos inquiete, espiritualidade superiorvontade!...

A fim de que possamos honrar-te a Conserva-nos em tua inspiração Seja o nosso trabalho a oficina sagrada 
confiança no dia de hoje, redentora,de bênçãos infinitas,

Que nos deste No ilimitado amor que nos reservasteConverte-nos as dificuldades em 
Para a renovação permanente até à E que, integrados no teu trabalho de estímulos santos, 

vitória final. aperfeiçoamento incessante,Transforma os obstáculos da senda em 
Somos tutelados na Terra, Possamos atender-te os sublimes renovadas lições...
Confundidos na lembrança desígnios,Em teu nome,

De erros milenares, Em todos os momentos,Semearemos o bem onde surjam 
Mas queremos, agora, Convertendo-nos em espinhos do mal, 

Com todas as forças d’alma, servidores fiéis de tua luz, Acenderemos tua luz onde a treva 
Nossa libertação em teu amor para para sempre!demore,

sempre! Assim seja.Verteremos o bálsamo do teu amor onde 
Arranca-nos do coração as raízes do mal, Colaboração:corra o pranto do sofrimento, 

Liberta-nos dos desejos inferiores, Waldinete MoreiraProclamaremos tua bênção onde haja 
Dissipa as sombras que nos obscurecem condenações, 

PRECE DE ALEXANDRE (Obra: Missionários da Luz - André Luiz - psic Chico Xavier)
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Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 

. O jornal tem 
tiragem de 300 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

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

Para Anunciar ou Colaborar
PARADA 

OBRIGATÓRIA
Restaurante

3552 2255

&
Pizzaria

força dirigida na luta por poderes. coração da Humanidade! Natal outra vez!... A figura excelsa do 
Mostra-nos Jesus, em seu Natal, que a É Natal! Saudemos e presenteemos o Mestre dos Mestres vem novamente É felicidade é estado do que serve sempre, do aniversariante com a alegria do serviço do iluminar o mundo.

A humanidade sofredora ainda enfrenta a que se doa todo sentimento, do que pensa no Bem, pondo os nossos braços e as nossas 
violência,a guerra, as aflições, a covardia, a carente, do que pressuroso estende a mão na mãos, a nossa vontade e o nosso pensamento 
intolerância... direção daquele que se oprime a vida. na construção da paz entre os horrores, 
A maldade, a ferocidade e a ignorância com A felicidade somente se realiza quando saneando o próprio coração.
todo o seu peso fazem-se sobre os homens, eternamente se cultiva a paz nas ações e nas Natal é prenúncio de paz entre os homens. È 
arrasando e destruindo a paz. palavras. luz intensa a se espraiar na Terra. É a certeza 
A vida atribulada, o stress, a ambição, a Mas mesmo enquanto o homem se ressente do grande porvir!
desconfiança, a inveja, o ciúme e a da própria pequenez e imperfeição, ainda Construamos hoje a paz em nosso íntimo, 
prepotência ainda dominam as mentes e os assim pode fruir na vida, a cada ano, da paz pois ela é o alimento da felicidade.
corações humanos... de Jesus, em seu Natal.
Mas o Mestre, paciente e amoroso, faz-se Por isso, é permitido ao homem, por Anatole France  da obra Conselhos de 
presente sempre em seu Natal na Terra. misericórdia divina, repletar-se da paz do Saúde Espiritual de Francisco Cajazeiras.
Nasce invariável e perenemente falando em Mestre Amigo e deixar-se conduzir pelo 
paz e humildade, provando aos homens que amor que d'Ele emana, em seu continuado 
a felicidade não reside nas festas mundanas gesto de nascer humilde entre as feras, Colaboração: Professora 
e está muito distante da dominação. trazendo a luz e disseminando a paz em meio Leudimila R. Tempest.
A verdadeira felicidade se exime das à ignorância e à escuridão.
riquezas e dos bens e prescinde de qualquer É Natal! Mais uma vez Jesus renasce no 

esde a ascensão de Herodes, o fortunas ao Templo de Jerusalém, após o povo... 
Grande, que se fizera rei com o ouvirem as predições dos sacerdotes, e E o povo com Ele inicia uma nova 
apoio dos romanos, não se filhos tostados do deserto vinham de era... D

falava na Palestina senão no Salvador longe trazer ao santuário da raça a É por isso que o Natal é a festa da 
que viria, enfim.. contribuição espontânea com que bondade vitoriosa. 

Mais forte que Moisés, mais sábio desejavam formar nas homenagens ao Lembrando o rei Divino que desceu 
que Salomão, mais suave que David, Celeste Renovador. da Glória à Manjedoura, reparte com teu 
chegaria em suntuoso carro de triunfo Tudo era febre de expectação e irmão tua alegria e tua esperança, teu pão 
para estender sobre a Terra as leis do ansiedade. e tua veste. 
Povo Escolhido. Palácios eram reconstruídos, Recorda que Ele, em sua divina 

Por isso, judeus prestigiosos, p o m a r e s  e  v i n h a s  s u r g i a m  magnificência, elegeu por primeiros 
descendentes  das  doze  t r ibos ,  cuidadosamente podados, touros e amigos e benfeitores aqueles que do 
preparavam-lhe oferendas em várias carneiros, cabras e pombos eram mundo nada possuíam para dar, além da 
nações do mundo. tratados com esmero para o regozijo pobreza ignorada e singela. 

Velhas profecias eram lidas e esperado. Não importa sejas, por enquanto, 
comentadas, na Fenícia e na Síria, na Entretanto, o Emissário Divino terno e generoso para com o próximo 
Etiópia e no Egito. desce ao mundo na sombra espessa da somente um dia. 

Dos confins do Mar Morto às terras noite. Pouco a pouco, aprenderás que o 
de Abilena, tumultuavam notícias da Das torres e dos montes, hebreus espírito do Natal deve reinar conosco em 
suspirada reforma... inteligentes recolhem a grata notícia... todas as horas de nossa vida. 

E mãos hábeis preparavam com Uma estrela rutila no firmamento. Então, serás o irmão abnegado e fiel 
devotamento e carinho o advento do O enviado, porém, elege pequena de todos, porque, em cada manhã, 
Redentor. manjedoura para seu berço de luz. ouvirás um voz do Céu a sussurrar-te 

Castiçais de ouro e prata eram E porque as vozes do Céu se fazem sutil: 
burilados em Cesaréia,  tapetes ouvir, cristalinas e jubilosas, cantam eles Jesus nasceu ! Jesus Nasceu !... 
primorosos eram tecidos em Damasco, também... E o Mestre do Amor terá realmente 
vasos finos eram importados de Roma, - " Glória a Deus nas alturas, paz na nascido em teu coração para viver 
perfumes raros eram trazidos de remotos Terra, boa vontade para com os homens contigo eternamente. 
rincões da Pérsia... Negociantes !... " Irmão X (espírito)-Psicografia de 
habituados à cobiça cediam verdadeiras Ali, na estrebaria singela, estão Ele e Francisco Cândido Xavier 

A Paz do Natal

““

3552 -13733552 -1373
O melhor atendimentoO melhor atendimento

Rua Dino Bueno, 339Rua Dino Bueno, 339

Crônica do Natal



Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Dezembro

08 - Reinaldo Trombini Jr
Tema: Cap. XI do ESE - Dai a César o que é de 
César.

15-  Edgar Feres Filho.
Tema: Cap. XI - A lei do Amor.

22-  Waldinete Moreira.
Tema: Cap. XI -O Egoísmo - A fé e a caridade.

29 -  Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest.
Tema: Cap. XI - Caridade para com os criminosos.

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

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

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça - Comunicação - 20 horas
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com a Prof.ª Waldinete Moreira-20 H
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Amor e Caridade” - Rua Washington 
Luiz n.º 353

Quarta - Estudo da Doutrina (Prof.ª Leudimila) 20 hs
Sexta - Comunicação, Desobsessão e Passes - 20 horas

 Ouça o Programa Luzes no Caminho 
Rádio Terra FM  98,7 

das 16:30 às 17:00

Edgar Feres - Segunda e Quinta-feira
Prof.ª Leudimila - Terça-feira
Prof. Waldomiro - Quarta e Sexta

Página 04                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                01/12/2008

Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina - CREFITO - 3/9738
Dra Érika A. Kataoka - CREFITO - 54942-F

Dra Mariléa A. Cruz Ruiz - CREFITO - 3/1734
Dra Eliyara Ikehara - CREFITO - 9971-3

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

C.R.O 64.026

CIRURGIÃO DENTISTA 
CLÍNICO GERAL

CIRURGIÃO DENTISTA 
CLÍNICO GERAL

Rua Vergueiro de Lorena, 203

Fone (14) 3552-1582

Você gostaria de adquirir livros 
espíritas ou a Revista 

Internacional de Espiritismo 
(RIE) contate o Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)

Dia 20/12 - Início às 08:00 na Praça 9 de Julho
Haverá também venda de volumes usados por preços especialíssimos 

Dê livros de presente de Natal!!!

Feira do Livro Espírita

Realização: 
C.E "Amor e Caridade”

Rua Washington Luiz, 353
Doe Alimentos não perecíveis 

para serem distribídos a 
famílias necessitadas neste 

Natal.

 Campanha Auta de Souza

Você gostaria de adquirir livros 
espíritas ou a Revista 

Internacional de Espiritismo 
(RIE) contate o Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)


