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Nesses quatorze anos editando o 
nosso ‘‘O Farol’’ não foram poucas 
vezes que eu ou um dos nossos 

colaboradores em sua mensagem frisou a 
importância do estudo constante da 
doutrina.

Se pegarmos nomes consagrados dos 
divulgadores do espiritismo no Brasil e no 
mundo, vamos ver que eles nunca esmore-
ceram defronte a busca de conhecimento.

Allan Kardec, Chico Xavier, Bezerra de 
Menezes, Divaldo Pereira Franco, 
Eurípedes Barsanulfo, Raul Teixeira, em 
nenhum momento deixaram de trabalhar e 
principalmente de se aperfeiçoar.

Estudos comprovam que mesmo antes 
da pandemia os Centros Espíritas conta-
vam a cada dia com menos frequentadores. 
Não podemos afirmar se por causa da 
facilidade em assistir uma palestra online, 
ou se há mesmo algum tipo de desinteresse.

Tudo leva a crer que os livros de cunho 
espiritualista, principalmente os psicogra-

fados continuam a ter uma grande aquisi-
ção. 

Se vemos a maioria das livrarias físicas 
fechando suas portas, não é por causa que se 
lê menos, mas porque os leitores preferem 
adquirir os livros através da internet, aonde 
encontram uma quantidade maior de títulos 
e descontos especiais.

O número de leitores em nosso país 
continua quase o mesmo, teve uma pequena 
queda nos últimos anos, mas nada absurdo. 
Infelizmente de acordo com um estudo 
feito em 2019, nosso país é apenas o 27º 
colocado no ranking das pessoas que mais 
tempo leem por semana, uma média de 5,2 
horas.

Esses números representam todo tipo de 
leitor, não só o espírita, portanto podemos 
ter uma base do quanto estudamos por 
semana. Claro que isso não é uma regra, 
existem pessoas que leem mais que as 
outras.

Também podemos colocar nessa 

matemática aqueles que já não compram 
mais livros, baixam-os gratuitamente e 
estão lendo através dos dispositivos móveis 
ou pelo computador.

A literatura espírita é vasta e muitos 
sites disponibilizam arquivos gratuitamen-
te para o download.

O mesmo acontece com cursos e 
apostilas. O que não falta são materiais para 
nos instruirmos; sem contar com os vídeos 
elucidativos, palestras, simpósios e uma 
infinidade de cursos.

Com isso, querido amigo leitor, só fica 
obsoleto que quer. Basta um celular, um 
tablet, computador ou mesmo uma Smart 
TV para mergulhar num 
mundo de conhecimento 
ininterrupto.

Vamos ler!
Beijos no coração!

Inibmort

VAMOS LER!

O garoto olhava as gotas de chuva que 
batiam suavemente na janela.

Embora seu olhar estivesse fixo, a mãe 
podia perceber que seu pensamento estava 
muito distante.

Aproximou-se e acariciando-lhe os 
cabelos, perguntou:

-Que está acontecendo, meu filho? O 
que preocupa você?

Ele continuou calado. Ela o abraçou e 
esperou que ele mesmo começasse a falar.

Não tardou para que ele ficasse um tanto 
inquieto entre os braços da mãe e dissesse, 
sem levantar os olhos:

-Não quero participar da apresentação 
do teatro este ano.

A mãe se sentou e colocou o pequenino 
no seu colo.

-Por quê, meu filho? Você acha que não 
vai ser legal?

Balançando a cabeça timidamente, ele 
respondeu:

-Sei que é legal. É que um dos meus 
colegas disse que eu nunca vou conseguir 
decorar todas as falas.

A mãe estreitou o menino e disse com 
ternura:

-E você, meu filho? Concorda com ele? 
Acredita que não será capaz de decorar as 
falas?

Seu tom de voz era sereno.
O menino levantou os olhos e encontrou 

os da mãe que o fitavam carinhosamente.
-Sabe, durante sua vida, muitas pessoas 

vão tentar convencê-lo a respeito do que 
você pode ou não pode fazer.

'Tentarão fazer acreditar que elas sabem 
mais de você do que você mesmo.

'Dirão muitas coisas legais, e outras 
muito chatas.

'Na maior parte das vezes, essas pessoas 
poderão estar fazendo isso por inveja, por 
ciúme, ou por simples ignorância.

'Elas não têm como saber tudo, nem 
como conhecer profundamente os outros.

'Muitas apenas falam por falar, ou para 
magoar.

'O importante, meu filho, é que você 
tenha a capacidade de não se influenciar por 
essas palavras.

'Se elas são certas, ou não, somente você 
poderá dizer.

'O seu limite apenas você é capaz de 
estabelecer.

'Você, somente você, pode dizer aonde 
seu trabalho e seu esforço poderão lhe fazer 
chegar.

Os olhos do garoto estavam cheios de 

lágrimas, emocionado pela confiança 
transmitida.

Beijou suavemente o rosto da mãe e 
agradeceu sorrindo pela mensagem que 
haveria de ficar para sempre gravada em 
seu coração.

*   *   *

É bastante comum as pessoas manifes-
tarem suas impressões a nosso respeito. 
Algumas o fazem, com tamanha convicção, 
que parecem ser desbravadores do 
continente da nossa alma.

Elas se consideram peritas em julga-
mento e apreciam apontar os destinos 
alheios, como se fossem profetas legítimos 
das suas vidas.

O que nos cabe é não lhes dar crédito. 
Importante é que nos mantenhamos firmes 
em nossas convicções, em nossos anseios, 
reconhecendo as nossas capacidades.

Quem poderá nos dizer que não 
conseguiremos algum feito, se ainda não 
tentamos realizá-lo?

Quem poderá saber dos nossos limites, 
da nossa resistência, da nossa vontade?

Dessa forma, não devemos abandonar 
nossos ideais, nossos sonhos, em função de 
pareceres sem sentido.

Prossigamos com garra e determinação.
Nossas fragilidades poderão ser motivo 

de mais empenho e dedicação, mas nunca 
fatores impeditivos impostos por terceiros.

Somente nós podemos determinar a 
fronteira das nossas limitações.

Pensemos nisso.

Redação do Momento 
Espírita (Em 18.7.2022)

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

O LIMITE DE CADA UM



A visão e a audição devem ser educa-
das, tanto quanto as palavras e as 
maneiras.

Em visita ao lar de alguém, aprenda-
mos a agradecer o carinho do acolhimento 
sem nos determos em possíveis desarranjos 
do ambiente.

Se ouvimos alguma frase imperfeita-
mente burilada na voz de pessoa amiga, 
apreciemos a intenção e o sentimento, na 
elevação em que se articula, sem anotar‐lhe 
o desalinho gramatical.

Veja com bondade e ouça com lógica.
Saibamos ver os quadros que nos cer-

cam, sejam eles quais forem, sem sombra 
de malícia a tisnar‐nos o pensamento.

Registrando anedotas inconvenientes, 
em torno de acontecimentos e pessoas, 
tenhamos suficiente coragem de acomodá-
‐las no arquivo do silêncio.

Toda impressão negativa ou maldosa 
que se transmite aos amigos, em forma de 
confidência, é o mesmo que propinar‐lhes 
veneno através dos ouvidos.

Em qualquer circunstância, é preciso 
não esquecer que podemos ver e ouvir para 
compreender e auxiliar

CHEFIA E SUBALTERNIDADE

Não olvidar que o chefe é aquela pessoa 
que se responsabiliza pelo trabalho da 
equipe.

A melhor maneira de reverenciar a quem 
dirige, será sempre a execução fiel das 
próprias obrigações.

Quem administra efetivamente precisa 
da colaboração de quem obedece, mas se 
quem obedece necessita prestar atenção e 
respeito a quem administra, quem adminis-
tra necessita exercer bondade e compreen-

são para quem obedece, a 
fim de que a máquina do 
trabalho funcione com 
segurança.

Orientar é devotar‐se.
Aquele que realmente 

ensina é aquele que mais 
estuda.

Um chefe não tem obrigação de revelar 
ao subordinado os problemas que lhe preo-
cupam o cérebro, tanto quanto o subordina-
do não tem o dever de revelar ao chefe os 
problemas que porventura 
carregue no coração
 André Luiz

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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SINAL VERDE
VER E OUVIR

Foi uma noite mágica, digna da data 
que se comemorava. O aniversário 
na verdade se completaria no dia 

posterior, porém a festa foi realizada na 
sexta-feira dia 22/07.

O convidado para abrilhantar ainda mais 
a noite, foi o amigo de Pongaí, Otavinho. 
Que dissertou sobre a importância do 
perdão, tanto para aquele que perdoa, 
quanto ao que é perdoado.

O Presidente da Casa, Romualdo 
também nos abrilhantou com belíssimas 
palavras, lembrando um pouco da história 
dos fundadores do Centro.

Há muito não via uma plateia tão 
numerosa, quase atingindo a lotação 
máxima.

Como de costume, ao findar da noite, foi 
distribuído os salgadinhos, refrigerantes e 
bolo, afinal nenhuma festa de aniversário é 
completa sem eles.

Desejamos que essa data se multiplique 
e que aquela Casa continue a trazer 
mensagens de amor e de luz a todos os 
necessitados! 

O CENTRO ESPÍRITA ‘‘FÉ, 
AMOR E JUSTIÇA’’ 

VOLTOU COM SEUS 
TRABALHOS DO 

EVANGELHO - COM 
PALESTRAS, PASSES, 

ÁGUA FLUÍDA 
E UM NOVO DIA DA 

SEMANA - TODAS AS 
QUINTAS-FEIRAS

AGUARDAMOS SUA 
PRESENÇA!!!

Há guardiães espirituais que te 
apoiam a existência no plano 
físico e há tutores da alma que te 

protegem a vida na Terra mesmo.
Frequentemente, centralizas a atenção 

nos poderosos do dia, sem ver os compa-
nheiros anônimos que te ajudam na garan-
tia do pão. Admiras os artistas renomados 
que dominam nos cartazes da imprensa e 
esqueces facilmente os braços humildes 
que te auxiliam a plasmar, no santuário da 
própria alma, as obras primas da esperan-
ça e da paciência. Aplaudes os heróis e 
tribunos que se agigantam nas praças, 
todavia, não te recordas daqueles que te 
sustentaram a infância, de modo a desfru-
tares as oportunidades que hoje te felici-
tam.

Ouves, em êxtase, a biografia de vul-
tos famosos e quase nunca te dispões a 
conhecer a grandeza silenciosa de muitos 
daqueles que te rodeiam, na intimidade 
doméstica, invariavelmente dispostos a te 
estenderem generosidade e carinho.

Homenageia, sim, os que te acenam 
dos pedestais que conquistaram, mereci-
damente, à custa de inteligência e traba-
lho; contudo, reverencia também aqueles 
que talvez nada te falem e que muito fize-
ram e ainda fazem por ti, muitas vezes ao 
preço de sacrifícios pungentes.

São eles pais e mães que te guardaram 
o berço, professores que te clarearam o 
entendimento, amigos que te guiaram a fé 
e irmãos que te ensinaram a confiar e 
servir... Vários deles jazem agora, na 
retaguarda, acabrunhados e encanecidos, 
experimentando agoniada carência de 
afeto ou sentindo o frio do entardecer; 
alguns prosseguem obscuros e devotados, 
no amparo às gerações que retomam a lide 
terrestre, enquanto outros muitos, embora 
enrugados e padecentes, quais cireneus do 
caminho, carregam as cruzes dos seme-
lhantes.

Pensa nesses anjos desconhecidos que 
se ocultam na armadura da carne, e, de 
quando em quando unge-lhes o coração de 
reconhecimento e alegria. Para isso, não 
desejam transfigurar-se em fardos nos 
teus ombros. Quase sempre, esperam de 
ti, simplesmente, leve migalha das sobras 
que atiras pela janela ou uma frase de 
estímulo, uma prece ou uma flor.

Emmanuel

(Obra: Justiça Divina - 
psicografia de Chico Xavi-
er)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

ANJOS DESCONHECIDOS

80 ANOS DO C. E. ‘‘AMOR E CARIDADE’’
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A FONTE 
I

A Fonte inesgotável de  Amor!
Está direcionada para as nossas mentes,

Desde o instante da nossa criação,
Mas muitas vezes, tivemos a receita da 

dor,
Para que a ELA, demos atenção.

II
Assim de séculos a séculos,
Ou de milênios a milênios,

Que consigamos se desfazer, do clamor 
da dor,

Para que acertemos nossos passos,
E tornemos-nos recíprocos,

Aos acenos do Criador!

III
E nesse marchar constante,

A vida nos mostra cada instante,
O itinerário a seguir,

E diante de vidas e vidas afora,
O desamor das nossas almas, irão 

embora,
E o Grande Amor nos dominará para 

sempre,
Nas Glórias do Porvir!

                          JOSÉ BASTOS

MENSAGEM
Confia nas forças que habitam em ti!

Passo a passo.
Degrau a degrau.

As desenvolve nas experiências da 
vida.

Não te sintas pequeno.
Jamais diga:
"Nada sou..."

Em ti dormem potências celestes.
Com fé e coragem, enfrenta o dia.

A semente, ontem, era simples promessa.
Hoje é o pão que te sustenta.

Agora, atravessas desafios e obstácu-
los.

Depois, trarás os louros da vitoria, 
alimentando teu futuro de divina paz 

para sempre!
Diogo Cáceres

Assistam as lives do 
Diogo nesse 

endereço: 
https://www.facebook. 

com/diogo.caceres

POTÊNCIAS CELESTES
Não te deixe abater pelo caos

Não se admire por tantas dores
Se ainda nascem os maus

Em meio a um jardim sem flores

O Mestre o convidou a semear
Dentre chão duro, espinho e pedras

A sua semente tentou plantar
Durante dia, anos e eras

Estupefato por não ver um progresso
Quase desistiu da semeadura Divina

Porém uma luz te mostrou o processo
De como a semente germina

Não a lance a esmo e sem fé
Com os olhos cerrados na dor
Em solo infecundo qualquer

Desprovido do adubo do amor

Iluminado um novo dia nasceu
E com ele uma nova chance de plantar

Uma flor muito linda cresceu
Pois entendeu que até o solo

                             Tens que amar!

(Mensagem recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor 
e Justiça no dia 16/02/2019)

SEMEANDO

‘‘De que maneira, a CRIANÇA que 
começa no beabá chegará às luzes da 
Cultura? Não será frequentando a Escola 
e vencendo Ano a Ano, ciclo a ciclo, os 
cursos que escolheu? Da mesma forma o 
Espírito, só que a Escola, para ele, é o 
Cenáculo Terreno onde Reencarna 
Sucessivamente, para enriquecer-se de 
valores que capacitem a sua Realização 
Própria. Nós morremos, Renascemos na 
Carne portanto determinadas circunstân-
cias que se dirigem para a solução dos 
Nossos Problemas e para o nosso 
Aperfeiçoamento Espiritual.’’

Salvador Gentili

(Obra: Senzala) 

Colaboração: 
Cledson Falqueiro 
(Quetão)

CENÁCULO TERRENO

as grandes calamidades, a Ncaridade se manifesta, mas ao lado 
desses desastres, há milhares que 

passam desapercebido. São esses 
infortúnios ocultos que a verdadeira 
generosidade sabe ir descobrir, sem esperar 
que eles venham pedir assistência. 

Quem é essa mulher de ar distinto, 
vestida de maneira simples mas cuidada, 
seguida de uma jovem vestida também 
modestamente? Entra numa casa de 
sórdida aparência, onde é conhecida, sem 
dúvida, porque à porta, a saúdam com 
respeito. Onde ela vai? Sobe até a 
mansarda: lá mora uma mãe de família 
cercada de filhos pequenos; à sua chegada, 
a alegria brilha nos seus semblantes 
emagrecidos; é que ela veio acalmar todas 
essas dores; traz o necessário, temperado 
com doces e palavras dor consoladoras... 
De lá, ela se dirige ao hospital, para levar 
algum consolo ao pai e tranqüiliza-lo sobre 
a sorte da família... a nenhum dos que 
assiste, pergunta a crença, nem opinião, 
porque para ela, todos são irmãos e filhos 
de Deus. 

Porque ela se veste de maneira bem 
simples? É que não quer insultar a miséria 
com seu luxo! Porque se faz acompanhar da 
filha adolescente? É para ensinar-lhe como 
deve praticar a beneficência. A filha 

também quer fazer a caridade, mas sua mãe 
lhe diz: “que podes dar minha filha, uma 
vez que nada tens de ti? Se eu te entregar 
alguma coisa para passa-la aos outros, que 
mérito terás? Em realidade, eu é que farei a 
caridade, e tu que dela terás o mérito; isso 
não é justo. Quando vamos visitar os 
enfermos, tu me ajudas a cuidar deles; ora, 
dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não 
parece bastante? Nada é mais simples, 
aprende a fazer obras úteis e tu 
confeccionarás roupinhas para essas 
criancinhas; deste modo, darás alguma 
coisa vinda de ti”. É espírita? Que importa!

No seu lar, é a mulher do mundo, 
porque a sua posição o exige, mas ignora-se 
o que ela faz, porque não quer outra 
aprovação senão a de Deus e da sua 
consciência.

Allan Kardec

OS INFORNTÚNIOS OCULTOS

imagem: Google Images
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Núcleo de Divulgação Espírita de Getulina 
(NDEG)

Atividade da Casa

Terça-feira - Comunicação Mediúnica - 20 horas

Quinta-feira - Evangelho - 20 horas

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

*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

Oriundas de esferas abissais do 
Universo, energias cósmicas 
intradimensionais e extradimensio-

nais trarão a chegada da nova era, que 
regida pela energia solar criará coriscos e 
raios multi-fracionados e coloridos, 
trazendo a todos do planeta uma nova 
consciência abrangendo especificamente a 
mente, o ego e sentimentos que serão o 
termômetro qualificador aos que permane-
cerão no planeta por seu esforço, dedicação 
e aprimoramento espiritual, erradicando do 
seu íntimo todos os resquícios de vaidade, 
poder prepotência e soberbia.

As alterações sutis e localizadas já 
sinalizam o que está por vir, entretanto, em 
breve a freqüência aumentará e o pânico se 
instalará naqueles que relutam e permane-
cem ligados aos vínculos materiais, não 
conseguindo assimilar a transformação; 
perecerão perdendo a grande oportunidade 

de elevação. Os portais dimensionais serão 
acionados automaticamente, migrando 
espíritos para esferas 1/8 abaixo do planeta 
e se elevará 3/8 acima, de acordo com a 
situação vibracional de cada um. Portais 
intraterrenos também serão acionados, e 
uma nova realidade e espécie irá incorporar 
ao planeta já modificado. Procurem viver o 
seu dia a dia com muita vigilância de 
atitudes e pensamentos e não se preocupem 
com o amanhã, vivam um dia de cada vez, 
sempre com os propósitos positivos 
norteando os seus passos. Lembro ainda 
que a inércia, a falta de objetivos e a 
preguiça serão campos ativos à mentes 
sombrias a os influenciar, arrebanhando 
um grande número de novos seguidores. 

Através da hipnose mental fará dos 
discípulos integrantes de células negativas 
manipuladas por eles, visando seu intento 
maior que é o de permanecer neste planeta. 

Mas por determinação suprema da Luz, 
sucumbirão às espadas reluzentes e deixar 
por vez de habitar este planeta. 

Que o novo sol central, nascendo ao 
sudoeste agora, dê um novo colorido no 
amanhecer dos dias, superando os entraves 
e criando novas possibilidades para o 
futuro. Não se esqueçam de alimentar com 
mais confiança e freqüência seu animal 
interior e sentirão o seu despertar somando 
aos novos ideais

 

Cacique Águia  Dourada do 
Amanhecer
(10/03/2012)

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)

ANUNCIAÇÃO

PROBLEMA 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

Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
s e g u i n t e s  e n d e r e ç o s :  R u a  
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 Colaborar

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435

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/WhatsApp  

(14) 3522 3877

 amizade é o sentimento que Aimanta as almas umas às outras, 
gerando alegria e bem-estar.

A amizade é suave expressão do ser 
humano que necessita intercambiar as 
forças da emoção sob os estímulos do 
entendimento fraternal.

Inspiradora de coragem e de abnegação. 
a  amizade  enf loresce  as  a lmas ,  
abençoando-as com resistências para as 
lutas.

Há, no mundo moderno, muita falta de 
amizade!

O egoísmo afasta as pessoas e as isola.
A amizade as aproxima e irmana.
O medo agride as almas e infelicita.
A amizade apazigua e alegra os 

indivíduos.
A desconfiança desarmoniza as vidas e a 

amizade equilibra as mentes, dulcificando 
os corações.

Na área dos amores de profundidade, a 
presença da amizade é fundamental.

Ela nasce de uma expressão de simpatia, 
e firma-se com as raízes do afeto seguro, 
fincadas nas terras da alma.

Quando outras emoções se estiolam no 
vaivém dos choques, a amizade perdura, 
companheira devotada dos homens que se 

estimam.
Se a amizade fugisse da Terra, a vida 

espiritual dos seres se esfacelaria.
Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa.
Discreta, apaga-se, para que brilhe 

aquele a quem se afeiçoa.
Sustenta na fraqueza e liberta nos 

momentos de dor.
A amizade é fácil de ser vitalizada.
Cultivá-la, constitui um dever de todo 

aquele que pensa e aspira, porquanto, 
ninguém logra êxito, se avança com aridez 
na alam ou indiferente ao elevo da sua 
fluidez.

Quando os impulsos sexuais do amor, 
nos nubentes, passam, a amizade fica.

Quando a desilusão apaga o fogo dos 
desejos nos grandes romances, se existe 
amizade, não se rompem os liames da 
união.

A amizade de Jesus pelos discípulos e 
pelas multidões dá-nos, até hoje, a 
dimensão do que é o amor na sua essência 
mais pura, demonstrando que ela é o passo 
inicial para essa conquista superior que é 
meta de todas as vidas e mandamento maior 
da Lei Divina.

Joana de Ângelis
(Psic. Divaldo Pereira Franco)

A AMIZADE


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

