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stamos há três meses de completar A matemática é simples estamos 
10 anos de publicações ininterrup- arrecadando R$ 135,00 por mês e a 
tas do nosso Faixo de Luz. impressão está saindo R$ 160,00.E

Tudo bem que temos um caixa hoje com O Farol começou tímido com tiragem de 
um pouco mais de R$ 700,00 porém caso 200 exemplares impressas. Hoje estamos 
não encontremos mais uma alma caridosa com 900 cópias sendo distribuídas pelas 
que possa nos auxiliar com R$ 25,00 ou R$ cidades da nossa região e mundo afora pela 
30,00 vamos ter que diminuir a quantidade internet.
impressa.Em fevereiro fizemos uma enquete e 

O que eu posso garantir é que até a edição distribuímos nos pontos de distribuição, 
120 ainda vamos fazer as contudo não tivemos o retorno de um 
900, a partir daí vamos mísero questionário. 
imprimir a quantidade que a Também pedi em Março, aqui neste 
arrecadação mensal pagar.espaço, que se alguém soubesse de um 

Beijos no coração!colaborador ou quisesse colaborar, que 
entrasse em contato, pois estamos necessi-

            Inibmorttando de pelo menos mais um.

MUDANÇAS

 renúncia será um privilégio para você. A Terra, com os seus contrastes e renova-
O sofrimento glorificará sua vida. ções incessantes, representará bendita A

escola de aprimoramento individual, em A prova dilatará seus poderes.
cujas lições purificadoras deixará você o O trabalho constituirá título de confiança 
egoísmo para sempre esmagado.em seu caminho.

O sacrifício sublimará seus impulsos.
André LuizA enfermidade do corpo será remédio 

salutar para a sua alma.
(Psicografia de Francisco Cândido  A calúnia lhe honrará a tarefa.

Xavier. Da obra: Agenda A perseguição será motivo para que você 
Cristã.)abençoe a muitos.

A angústia purificará suas esperanças.
O mal convocará seu espírito à prática do 

bem.
O ódio desafiar-lhe-á o coração aos teste-

munhos de amor.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

COM JESUS

ranslúcido, puro e radioso é o 
espirito que após o grande 
aprendizado do corpo físico, T

absorveu a essência divina dando a todos 
a oportunidade de praticar com a pureza 
do coração, entrevendo nas pessoas 
difíceis que são direcionadas para as 
mãos dos que já detém a base orientado-
ra, lembrando que o aproveitamento 
destes será muito pequeno, diante dos 
débitos mas devem encarar como os 
pequeninos que iniciam os primeiros 
passos, caindo por muitas vezes até 
firmar-se para passos mais seguros.

A antipatia é frequente nestes casos 
uma vez que o padrão vibratório é 
sintonizado em outra frequência, e o 
auxílio de ser feito sem a espera de sinais 
de melhora, mudança e transformação, 
por serem doentes da alma, necessitando 
dos primeiros socorros que serão mais 
orientadores do que curadores, para isto 
acontecer somente basta a mudança 
interior de cada um. Esta é a verdadeira 
terapia da alma na cristalinidade do amor 
que pouco a pouco se desenvolve. E no 
futuro com nova consciência irão 
transpor as barreiras marcadas pelo 
tempo, abrindo portais para a verdadeira 
transformação interior.

Lutem sempre para agregar sabedoria, 
humildade e respeito por todos os que 
ainda terão que transpor a ignorância, 
arrogância e prepotência, e que ficaram 
por muitos séculos estacionados em telas 
magnéticas projetadas por si mesmos, 
obstruindo toda ajuda até agora direcio-
nada. O divino criador faculta aos seus 
trabalhadores o exercício da verdadeira 
caridade, abrigando em seu seio religioso 
estes irmãos em recomeço e estruturação.

A responsabilidade destes casos não se 
restringirá somente ao dirigente e sim a 
todos os integrantes deste trabalho 
edificante, lembrando que o fardo 
colocado nos ombros de cada um será 
medido, pesado e do tamanho que 
possam suportar. E com esta conquista, 
unirão muitos espíritos, que agradecidos 
incorporarão a frente de novos trabalhos. 

Ighor

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)

TERAPIA DA ALMA,
A MAGIA CRISTALINA

uando desejamos o nosso auto- autoconfiança.Qaprimoramento a fim de possamos nos No entanto, não é fácil concretizarmos 
harmonizar intimamente e, também, esses conceitos, de certa forma, abstratos 

com o próximo, é desejável lembrarmos a em atos concretos de nossa vida diária.
indagação feita por Allan Kardec: “Será Viver conscientemente implica em alte-
passível de censura o homem, por ter cons- rações de padrões de comportamento, o 
ciência do bem que faz e por confessá-lo a que, pela prática e persistência, possibilita-
si mesmo?’’ rá o desenvolvimento de novas formas de 
Responderam os Mentores Espirituais: comportamento. Todavia, para que isso 
“Pois que pode ter consciência do mal que aconteça é necessário o uso da inteligência, 
pratica, do bem igualmente deve tê-la. possibilitando a compreensão dos nossos 
Pesando todos os seus atos na balança da lei atos que deverão ser devidamente avalia-
de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor dos quanto à sua adequação e oportunidade.
e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se Assim, vivermos conscientemente exige 
suas obras são boas ou más, que as poderá o uso da inteligência e a escolha do “melhor 
aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, a fazer”, no exercício do livre arbítrio.
portanto, censurar que reconheça haver Desta maneira, durante o dia, deveremos 
triunfado dos maus pendores e que se sinta pensar e escolher dentro dos critérios do 
satisfeito, desde que de tal não se envaide- bem e do mal, do justo e do injusto, do ver-
ça, porque então cairia em outra falta.’’ dadeiro e do falso, da cooperação e da com-
(Questão nº 906 de O Livro dos Espíritos, petição, do altruísmo e do egoísmo, humil-
Allan Kardec ) dade e orgulho, os atos que 

Portanto, a orientação espiritual é que praticaremos e que se refle-
tenhamos, cada vez mais, consciência dos tirão no próximo e em nós 
nossos atos e deles façamos uma avaliação mesmos.
criteriosa, com base nos princípios da justi- Assim construiremos a 
ça e do amor e da caridade; felicidade que desejamos.

Se vivermos conscientemente, sem dúvi-
da, teremos a indispensável auto-estima Aylton Paiva 
que nos proporcionará o auto-respeito e a  paiva@terra.com.br

CONSCIÊNCIA DE VIVER



m rei oriental, poderoso e sábio, construção de oficinas em 
achando-se envelhecido e doente, que o trabalho edificante 
reuniu os três filhos, deu a cada um as recolha. Nas fronteiras, U

deles dois camelos carregados de ouro, conheci inúmeros escra-
prata e pedras preciosas e determinou-lhes vos de ombros feridos, 
gastar esses tesouros, em viagens pelo amargurados e doentes, e 
reino, durante três meses, com a obrigação libertei-os, anunciando-lhes a magnanimi-
de voltarem, logo após, a fim de que ele dade de tua coroa!...
pudesse efetuar a escolha do príncipe que o A comoção interrompeu-o. Fez-se grande 
sucederia no trono. silêncio e viu-se que o velho soberano mos-

Findo o prazo estabelecido, os jovens trava os olhos cheios de lágrimas.
regressaram à casa paterna. O rapaz cobrou novo ânimo e terminou:

Os dois mais velhos exibiam mantos - Perdoa-me se entreguei teu dinheiro aos 
riquíssimos e chegaram com enorme ruído necessitados e desculpa-me se regresso à 
de carruagens, mas o terceiro vinha cansado tua presença envolvido em extrema pobre-
e ofegante, arrimando-se a um bordão qual za, por haver conhecido, de perto, a miséria, 
mendigo, despertando a ironia e o assombro a enfermidade, a ignorância e a fome nos 
de muita gente. domínios que o Céu conferiu às tuas mãos 

O rei bondoso abençoou-os discretamen- benfeitoras... A única dádiva que te trago, 
te e dispôs-se a ouvi-los, perante compacta amado pai, é o meu coração reconhecido 
multidão. pelo ensinamento que me deste, permitin-

O primeiro aproximou-se, fez larga reve- do-me contemplar o serviço que me cabe 
rência, e notificou: fazer... Não desejo descansar enquanto 

- Meu pai e meu soberano, viajei em todo houver sofrimento neste reino, porque 
o centro do País e adquiri, para teu descan- aprendi contigo que as necessidades dos 
so, um admirável palácio, onde o teu nome filhos do povo são iguais às do filho do 
será venerado para sempre. Comprei escra- rei!...
vos vigorosos que te sirvam e reuni, nesse O velho monarca, em pranto, muito trê-
castelo, digno de ti, todas as maravilhas de mulo, desceu do trono, abraçou demorada-
nosso tempo. Dessa moradia resplandecen- mente filho esfarrapado, retirou a coroa e 
te, poderás governar sempre honrado, forte colocou-a sobre a fronte dele, exclamando, 
e feliz. solene:

O monarca pronunciou algumas palavras - Grande Príncipe: Deus, o Eterno Senhor 
de agradecimento, mostrou amoroso gesto te abençoe para sempre! É a ti que compete 
de aprovação e mandou que o segundo filho o direito de governar, enquanto viveres.
se adiantasse: A multidão aplaudiu, delirando de júbilo, 

- Meu pai e meu rei! – exclamou, contente enquanto o jovem soberano, ajoelhado, 
– trago-te a coleção de tapetes mais rica do soluçava de emoção e 
mundo. Dezenas de pessoas perderam o reconhecimento.
dom da vista, a fim de tece-los. Aproxima-
se da cidade uma caravana de vinte came-
los, carregando essas preciosidades que te 
ofereço, ó augusto dirigente, para revelares 
tua fortuna e poder!...

O monarca expressou gratidão numa 
frase carinhosa e recomendou que o mais 
moço tomasse a palavra.

O filho mais novo, alquebrado e mal 
vestido, ajoelhou-se e falou então:

- Amado pai, não trouxe qualquer troféu 
para o teu trono venerável e glorioso... 
Viajei pela terra que o Supremo Senhor te 
confiou, de Norte a Sul e de Leste a Oeste, e 
vi que os súditos esperam de teu governo a 
paz e o bem estar, tanto quanto o crente 
aguarda a felicidade da Proteção do Céu... 
Nas montanhas, encontrei a febre devoran-
do corpos mal abrigados e movimentei 
médicos e remédios, em favor dos sofredo-
res. Ao Norte, vi a ignorância dominando 
milhares de meninos e jovens desampara-
dos e instalei escolas em nome de tua admi-
nistração justiceira. A Oeste, nas regiões 
pantanosas, fui surpreendido por bandos de 
leprosos e dei-lhes conveniente asilo em teu 
nome. Nas cidades do Sul, notei que cente-
nas de mulheres e crianças são vilmente 
exploradas pela maldade humana e iniciei a 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ O GRANDE PRÍNCIPE

No lugar em que te encontres...
Ao lado das pessoas em que estas...
É tua hora sagrada de abençoar.
Por mais percalços.
Ainda que com tantos desafios.
Ai tu és útil e bom.
És filho do progresso.
Irmão do trabalho.
Assim sendo, uma força a crescer...
Um coração a amar...
Ajuda a fim que a vida te auxilie tam-

bém.
Pensa em Jesus, na humilde carpinta-

ria do pai.
Como que a ensinar 

que somente no esforço 
diário, ao lado das almas 
em luta, é que o homem 
aprende a viver em paz!

 Diogo Cáceres

POESIAS
ENFERMEIROS

 I
Queridos amigos, queridos irmãos,

Não há um só ser,
Que passará por esse mundo,

Sem os arrimos das vossas mãos!

II 
Mesmo que não se queira,

Mas a própria vida,
Poderá nos levar as leiras,

De um estágio, não muito são,
E ai, todos recorreremos aos corretivos,

Da vossa divina profissão!

III
Desde o nascer,

Até os confins da existência,
É muito provável que a nossa saúde,
Venha algum dia, te pedir clemência!

IV 
Ah!, Enfermeiros!

Sois a fonte de um bem ambulante,
Que elimina a aparência  dolorida

Do  sofrido  semblante
O anjo de guarda da cabeceira

Quando a saúde está em perigo,
Quando a doença avança  em nossas 

vidas,
Eis que surgem suas mãos, o nosso 

abrigo!

José Bastos 

UM CORAÇÃO A AMAR

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

http://radioportaldaluz.com/

No ar 24hs - desde 25/06/2011
Com mais de 800.000 acessos
Ouvido em mais de 60 países

FEIRA DO LIVRO
ESPÍRITA DE LINS

DE 09 A 13/04 DAS 09 ÀS 17 Hs
DIA 14/04 DAS 09 ÀS 12 hS

LOCAL: SEDE ADM DA CASA DOS
ESPÍRITAS - RUA LUIZ GAMA - N.º 1096



Página 03                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                04/2018

PERANTE AS TEMPESTADES
aios caíam rasgando o céu. Trovões Então nos recolhemos e esperamos o breve, passarão e delas sairemos fortaleci-
ressoavam sacudindo paredes. temporal amainar. dos?
Ventos fortíssimos carregavam Não podemos prever quanto tempo ele *   *   *R
folhas e galhos para longe, enquanto irá durar, mas sabemos que certamente irá A natureza se renova constantemente, e 

grossas gotas de chuva desabavam sobre o passar. os temporais funcionam como uma faxina, 
telhado, fazendo um barulho ensurdecedor. Quando enfrentamos tempestades levando o que precisa ser retirado.

A água da chuva se juntou à do córrego, emocionais, que nos parecem mais Da mesma forma, tempestades emocio-
aumentando seu volume e fazendo-o destrutivas do que os piores tornados, nais nos ajudam a olhar para dentro de nós, 
transbordar, arrastando o que estivesse nas acabando relacionamentos, levando pessoas detectando sentimentos negativos, vícios e 
margens. amadas, abalando amizades, derrubando defeitos que devem ser eliminados.

Nada era capaz de impedir aquela força nossos conceitos, sacudindo nossa autoesti- Muitas vezes as imperfeições estão tão 
descomunal que se apresentava em forma de ma, como agimos? arraigadas que somente um forte temporal 
tempestade. Sabemos confiar no Pai e aguardar as poderá retirá-las.

Os animais, encolhidos em suas tocas, coisas e os ânimos se acalmarem ou À medida em que formos progredindo, 
ninhos e casas, aguardavam, calados e tentamos parar a tempestade à força? deixando para trás orgulho, egoísmo e tudo 
pacientes, que a natureza se acalmasse. Pedimos inspiração, força e paciência o que nos atrasa a evolução, as tempestades 

Ao final de algumas horas, a chuva foi para enfrentar o que não pode ser evitado ou serão cada vez mais amenas, mais breves, 
diminuindo, as nuvens escuras se afastaram, nos revoltamos, agredindo quem estiver por menos assustadoras.
mostrando um rasgo de céu azul. Os perto, agarrados ao desespero, ao inconfor- A fé e o amor ao próximo serão, sempre, 
pássaros começaram a cantar. mismo e à raiva? nossa maior proteção durante essas 

Despertados pela calmaria, alguns Somos como os discípulos de Jesus, tempestades da vida.
animais foram colocando as cabecinhas para apavorados no barco ante a tempestade, 
fora das tocas, farejando o ar, e começaram a gritando de medo e mostrando que temos Redação do Momento 
sair. pouca fé? Espírita.

Apesar da aparente desordem, com Ou acreditamos que tempestades morais 
galhos caídos e montes de folhas aglomera- são necessárias para nosso despertar; que Colaboração: Luciana 
das, o ar estava diferente, mais leve, mais seguem leis naturais ou acontecem para Beatriz Arioli Trombini
fresco, mais puro. nosso crescimento espiritual e que, em 

Os antigos diziam que a chuva lavava o 
céu e a natureza de tudo o que fosse ruim e 
também era capaz de levar sentimentos que 
entristeciam as pessoas.

*   *   *
Quando a natureza se manifesta com 

toda a sua força, fazendo desabar sobre a 
terra fortes tempestades, aprendemos que o 
melhor a fazer é aguardar, pois sabemos que 
nada podemos contra elas.

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/ 
useintermucipal.lins

 

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 900 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou ColaborarPROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. Comercial)
(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)

Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
Site: www.alcoolicosanonimos.org.br

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

Seja assinante do “Clube do 
Livro Terceiro Milênio”, e 

receba todo mês no local que 
indicar, um livro novo da 

“Literatura Espírita”.
Faça a sua inscrição no  

telefone  
(14) 3522 3877 ou pelo 

e-mail: livrarialibertacao@terra.com.br

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP
http://www2.quatromaosdeluz.com.br/

Quatro Mãos
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 09/04 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 16/04 - 

DIA 23/04 - Ciclo de Palestras

DIA 30/04 - 

Edgar Feres Filho

Som & Imagem

DIA 07/05 - Grace Queli Santos Oliveira

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

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 

Dia 04/04/2018 – Quarta-Feira Dia 13/04/2018 – Sexta-Feira Dia 21/04/2018 – Sábado
Centro Espírita Aprendizes do Centro Espírita “Amor e Casa dos Espíritas

Evangelho Caridade” Rua Paulo Aparecido Giraldi, nº 
Rua Dom Pedro I, nº 942 - Sabino Rua Washington Luiz, nº 353 - 166 – Lins
Palestrante: Adriana de Oliveira Getulina Palestrante: Dr. Alessandro 

Rodrigues Palestrante: Reinaldo Trombini Vieira Viana de Paula
*** Junior ***

Dia 04/04/2018 – Quarta-Feira *** Dia 23/04/2018 – Segunda-Feira 
Centro Espírita “Amor e Dia 13/04/2018 – Sexta-Feira Centro Espírita “Estudantes da 

Caridade” Centro Espírita Dr. Adolfo Verdade”
Rua Jaguaribe, nº 72 - Cafelândia Bezerra de Menezes Rua Manoel Adonias, 41 - 
Palestrante: Flávio Natal Pereira Rua Luiz Gama, nº 886 - Centro – Guarantã

*** Lins Palestrante: Marilis Candido 
Dia 06/04/2018 – Sexta-Feira Palestrante: Flávio Natal Pereira Lopes
Centro Espírita Dr. Adolfo *** ***

Bezerra de Menezes Dia 17/04/2018 – Terça-Feira Dia 23/04/2018 – Segunda-Feira 
Av. João Francisco Alves, nº 290 - Grupo Espírita de Guaiçara Centro Espírita “Fé, Amor e 

Pongai Câmara Municipal de Guaiçara Justiça”
Palestrante: Rogério Savi de Palestrante: Dr. Júlio do Rua Wenceslau Braz, nº 954 - 

Carvalho (TattoSavi) Nascimento Júnior Getulina
*** *** Palestrante: Arquimedes Brumati

Dia 08/04/2018 – Domingo – 9 hs Dia 18/04/2018 – Quarta-Feira ***
Casa dos Espíritas ILDEB – Instituto Linense de Dia 26/04/2018 – Quinta-Feira 

Rua Paulo Aparecido Giraldi, nº Divulgação Espírita Centro Espírita Allan Kardec
166 – Lins EuripedesBarsanulfo Rua Marechal Deodoro, nº 12 - 

Palestrante: Rogério Savi de Rua Promissão, nº 448 - Lins Guaimbê
Carvalho (TattoSavi) Palestrante: Jamily Soler Aguiar Palestrante: Luiz Claudio Akira 

*** *** Suehara
Dia 09/04/2018 – Segunda-Feira Dia 19/04/2018 – Quinta-Feira ***
CEIA –Centro Espírita Irmãos Centro Espírita “Irmã Dia 30/04/2018 – Segunda-Feira 

Aprendizes Terezinha” Associação Espírita Joana D'Arc
Rua Adelino Eça Bicho, nº 678 - Rua XV de Novembro, nº 766 – Rua Tietê, nº 469 - Lins

Lins Lins Palestrante: Luiz Otávio 
Palestrante: Dr. Donizete Palestrante: Maria de Fátima Henrique

Pinheiro Rodrigues

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS - INTERMUNICIPAL  DE LINS  - USE  I.  LINS
CICLO DE PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AOS  150 ANOS DO LIVRO “A GÊNESE”, OS MILAGRES E AS PREDIÇÕES SEGUNDO O ESPIRITISMO.

INICIANDO SEMPRE AS  20 HORAS, COM EXCEÇÃO DO DIA 08/04/18 (DOMINGO)

CC

Falar com Jully Anny

Cred Certo
         Empréstimos Consignados

Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidor Público (Estadual e Federal)

Crédito Rápido, Fácil e descomplicado com
as melhores taxas e prazos.

Conheça nossa loja:
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 610
CENTRO - GETULINA (14) 3552-2127

*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

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO
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