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todos os colaboradores que fazem com omo o sol que morre todo dia, os 
que os trabalhos continuem a serem anos também se encerram a 
executados de forma impecável.cada trezentos e sessenta e C

O outro aniversariante do mês é o cinco dias e a cada virada é hora de 
nosso FAROL que completa o seu podermos celebrar àqueles que se 
primeiro aninho e ganha de presente o mantém firmes e fortes, mesmo 
S U P L E M E N T O  U S E ,  a o n d e  enfrentando tempestades, intempéries 
mensalmente serão divulgados notícias e as mais diversas dificuldades. Com 
da USE de Lins e região. certeza estou falando do C.E. “Fé, 

Eu que dei o pontapé inicial nesta Amor e Justiça” que trilhou todo este 
empreitada, gostaria de agradecer a caminho e hoje chega aos seu 70º 
todos que durante este ano colaboraram aniversário.
conosco ou através do anúncio que faz Muitos de nós não conseguiríamos 

com que o jornal possa imaginar o que passaram 
ser impresso, ou nos os fundadores dessa casa 
enviando mensagens há setenta anos, onde se 
que tanto aquece os classificar espírita era 
corações de quem as lê. uma grande afronta a 
E claro a você que o lê, sociedade, quanto mais, 
afinal se não fosse por frequentar uma casa e 
você não teríamos a mesmo fundar uma. Por 
razão de existir.isso fica aqui o nosso 

E  p r a  f i n a l i z a r  agradecimento a esses 
gostaria de parabenizar homens e mulheres que 
o meu filhote Léo que tiveram a coragem de 

dia 24/06 completará o seu segundo ano enfrentar todo o tipo de preconceito e 
de vida. perseguição para que hoje nós 

A todos um ótimo mês, de muita paz possamos desfrutar das instalações 
de muito amor e de muita luz e que dessa casa de oração.
meses como este possam ainda Mais atual do que nunca o Fé, Amor 
acontecer muitas e muitas vezes a todos e Justiça, conta com quase todo o tipo 
que conseguiram vencer mais um ano.de trabalho esperado em um centro 

Parabéns! espírita, só peca pela falta de uma 
Parabéns!mocidade, que infelizmente Getulina 
parabéns!está aquém de poder organizar uma. 

Também parabenizamos seu atual 
Inibmortpresidente, o senhor Waldomiro Borges 

                e o LéoBana, pelo empenho que dispensa em 
manter a casa ativa, não esquecendo de 

ada manhã, enderecemos a Não abrigue rancor em momento 
Deus o nosso reconhecimento algum. 
pelas bênçãos da vida. C Estime as pessoas como são, sem 

Recorde que servir é o nosso melhor exigir que elas se façam a seu modo. 
investimento. Em qualquer tempo, conserva a 

Observe com otimismo as dificulda- certeza de que o bem aos outros, 
des que apareçam, interpretando-as por conforme as Leis de Deus, será sempre 
lições necessárias. o melhor que você fará em auxílio a 

você mesmo. Compreendamos que as Leis da Vida 
estão funcionando nas ocorrências do Pelo Espírito André Luiz
dia-a-dia e aceitemos as provações e as Do Livro: Busca E Acharás
adversidades com paciência. Psicografia De Francisco Cândido 

XavierControle as próprias emoções, de 
modo a falar sem ferir. 

Coloque sobriedade no programa de 
seus hábitos. 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila R. Tempest

EM NOSSO AUXÍLIO

Parabéns pra vocês!

Dia 13/06 às 20:00 hs
Palestra com a Senhora 

Alíce Kurashi
de Marília

Tema
O AMOR EM FAMÍLIA E 

A MEDIUNIDADE
Será também 

homenageados os 
colaboradores do “O 

FAROL”

Comemoração 
dos 70 Anos da 

Casa “Fé, Amor e Justiça”

Dia 15/06 às 20:00 hs 
será exibido no 
C.E. “Fé, amor e 
Justiça” o Filme:

Bezerra de 
Menezes - O Diário 

de um Espírito.

Prestigie

CENTRO ESPÍRITA 
APRENDIZES – SABINO/SP 
17/junho – 20 h – Dra. Ieda 
Claudia Craveiro Sálvio – 

Palestra – Rua dos 
Expedicionários, 819 - 

Centro 



me esqueci quando você disse ao João possuir um piano.O ano era 1997, numa terça-feira 
Cândido que só se casaria com ele se A essa altura da à noite. Quando chegamos para 
ele fosse buscar meus filhos que narrativa o Chico estava visitá-lo, ele contou-nos o “
estavam espalhados por várias casas banhado em lágrimas e seguinte caso:
para que você os criasse. Desde minha nós  também.  Mas  - Hoje minha mãe me apareceu e 
decisão de voltar ao corpo, tenho continuou a falar de Dona Maria:disse-me:
refletido muito sobre tudo isso e venho - Seu pai vai reencarnar em 1997. - "Meu filho, após tantos anos de 
perguntar-lhe se você aceitaria nascer Vou ficar junto dele por aproximada-estudo no mundo espiritual estou-me 
como nossa primeira filha? Abraçamo- mente três anos e renascerei nos formando assistente social. Venho me 
nos e choramos muito. Quando me primeiros meses do ano 2000.despedir e dizer que não mais vou 
despedi dela, perguntei-lhe: - Mas a senhora já sofreu tanto e vai aparecer a você".

- Cidália há alguma coisa que eu renascer para ser esposa e mãe - Mas a senhora vai me abandonar?
possa fazer por você quando for sua novamente?- Não meu filho. Imagine você que 
mãe? - São os sacrifícios do amor... Até seu pai precisa renascer e disse que só 

Ela me disse: um dia meu filho...reencarna se eu vier como esposa dele. 
- Dona Maria, eu sempre tive muita Neste momento, concluiu o Chico, Fui falar com a Cidália, sua segunda 

inclinação para a música e não pude me também ela começou a chorar".mãe, que criou vocês com tanto 
aproximar de um instrumento. Sempre carinho e jamais fez diferença entre os 

Extraído do livro amei o piano.meus filhos e os dela. Ela contou-me 
M O M E N T O S  C O M  - Pois bem, minha filha. Vou que também precisa voltar à Terra. 
CHICO XAVIERimprimir no meu coração um desejo Então eu lhe disse:
.

para que minha primeira filha venha - Cidália, você foi tão boa para meus 
Colaboração:   

com inclinação para a música. Jesus há filhos, fez tantos sacrifícios por eles, 
 Edgar Feres Filho

de nos proporcionar a alegria de suportou tantas humilhações... Nunca 

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

Aprendendo com Chico Xavier  - Adelino Silveira

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

uanto possível, abstém-te de D i a n t e  d e  c r í t i c a s  
assuntos infelizes. Muitas recebidas, observa até que Q
vezes, quem te fala contra os ponto são verídicas e 

outros pode trazer a imaginação aceitáveis, para que venhamos a 
doente ou superexcitada. Quando retificar em nós aquilo que nos 
alguém, porventura, se te faça veículo desagrada nos outros.
de alguma intriga, tanto é digna de Conhecendo algum desequilíbrio 
compaixão a pessoa que te trouxe essa em andamento, auxilia em silêncio 
bomba verbal, quanto a outra que a naquilo em que possas cooperar sem 
teria criado. alarde, sem referir a ninguém, quanto 

Uma frase imperfeitamente ao esforço de reajuste que seja capaz 
ouvida será sempre uma frase mal de desenvolver.
interpretada. Compadece-te dos acusadores e 

A criatura que se precipita em ora, em favor deles, rogando a Deus 
julgamentos errôneos, a teu respeito, para que sejam favorecidos com a 
talvez seja vítima de lastimável benção de paz que desejamos para 
engano. nós.

Muitas pessoas de hábitos 
cristalizados em comentários Médium: Francisco Cândico Xavier
descaridosos, em torno da vida alheia, Livro: Calma
estão a caminho de tratamentos 
médicos dos mais graves.

Se trazes a consciência tranqüila, 
as opiniões negativas efetivamente 
não te alcaçam.

Colaboração: Prof. 
Waldomiro Borges 

Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL
INTRIGAS E ACUSAÇÕES

Nosso Pai,
Que estás em toda parte;
Santificado seja o Teu nome, no louvor 
de todas as criaturas;
Venha a nós o Teu reino de amor e 
sabedoria;
Seja feita a Tua vontade, acima de 
nossos desejos;
Tanto na Terra, quanto nos círculos 
espirituais;
O pão nosso da mente e do corpo dá-
nos hoje;
Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos 
a perdoar
nossos devedores com esquecimento de 
todo mal;
Não permitas que venhamos a cair sob 
os golpes da tentação
de nossa própria inferioridade;
livra-nos do mal que ainda reside em 
nós mesmos;
Porque só em Ti brilha a luz eterna do 
reino e do poder,
da glória e da paz,
da justiça e do amor
para sempre

Assim Seja!
                           (Emmanuel)

 Pisc. Chico Xavier

PAI NOSSO

Campanha
Leia Livros Espíritas. 

Abuse da Biblioteca do seu Centro
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Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 

. O jornal tem 
tiragem de 1000 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
Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

onta uma história que, certo dia, - Irá encontrar-Me para que tudo se 
uma criança muito linda que resolva.  respondeu o Criador.
vivia no céu, brincando com os - E quando eu sentir saudades Suas, C

anjos, dormindo num colchão de nuvens, onde poderei encontrá-lo?
acordando com a luz do sol e admirando - No coração de uma mulher a quem 
o brilho das estrelas, recebeu a ordem do chamará de Mãe! Lá eu estarei sempre a 
Criador de que deveria nascer no mundo. sua espera!
Deus queria plantar mais uma flor no 

Texto do livro: Um admirável mundo jardim da Terra.
bom.A criança que vivia num recanto 

muito tranqüilo ficou preocupada e 
Au to r :  RICARDO começou a fazer perguntas ao Criador.
ORESTES FORNI- Senhor,  dizia ela,  estou muito 

preocupada porque no mundo dizem que 
existem muitas pessoas ruins. Quem irá 
proteger-me?

- Estarei lá para protegê-la.Não se 
preocupe, - respondeu Ele calmamente.

- Mas, Senhor,  tornava a revelar suas 
preocupações, a criança  no mundo terei 
que aprender a andar. Quem irá ensinar-
me?

- Estarei lá para ensiná-la. Não se 
angustie por isso.

- Senhor, no mundo poderei ficar 
doente. Quem irá tratar da minha saúde?

- Estarei lá para medicá-la nas horas 
necessárias.

- E quem cuidará da minha roupa, da 
minha alimentação?

.

Colaboração Marlene 
Felix Lanza

DEUS E A CRIANÇA Você gostaria de 
adquirir livros 
espíritas ou a 

Revista 
Internacional de 

Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. 

Waldomiro Bana 
(Dinho)

profunda inteligência e senso de o dia 02/05 recebemos a amiga 
responsabilidade, acervo conquistado de Marília, Maria Tereza 
naturalmente nas experiências de NLopes, que discorreu sobre a 
vidas pretéritas.vida de Eurípedes Barsafufo e na 

Era ainda bem moço, porém muito segunda-feira 04/05 ficamos encanta-
estudioso e com tendências para o dos com o conhecimento da Sra. Lídia 
ensino, por isso foi incumbido pelo dos Santos Lavechi, vinda também da 
seu mestre-escola de ensinar aos nossa vizinha Marília que abordou o 
próprios companheiros de aula. tema: “Euripedes Barsanufo - O 
Respeitável representante político de Educador”.
sua comunidade, tornou- se secretário Foram momentos de descoberta e 
da Irmandade de São Vicente de história desse que foi um dos primeiros 

que, ao abrirem- se as inscrições para Paula, tendo participado ativamente educadores a utilizar um sistema 
matrículas, as mesmas se encerravam da fundação do jornal "Gazeta de “moderno” para ensinar seus alunos.
no mesmo dia, tal a procura de alunos, Sacramento" e do "Liceu Sacramen-Nascido em 1º de maio de 1880, na 
obrigando um colégio da mesma tano". Logo viu- se guindado à posição pequena cidade de Sacramento, Estado 
região, dirigido por freiras da Ordem de natural de líder, por sua segura de Minas Gerais, e desencarnado na 
S. Francisco, a encerrar suas atividades orientação quanto aos verdadeiros mesmo cidade, aos 38 anos de idade, 
por falta de freqüentadores.valores da vida.em 1º. de novembro de 1918.

Barsanulfo seguiu com dedicação as Em 1º. de abril de 1907, fundou o Logo cedo manifestou- se nele 
máximas de Jesus Cristo até o último Colégio Allan Kardec, que se tornou 
instante de sua vida terrena, por ocasião verdadeiro marco no campo do 
da pavorosa epidemia de gripe que ensino. Esse instituto de ensino 
assolou o mundo em 1918, ceifando passou a ser conhecido em todo o 
vidas, espalhando lágrimas e aflição, Brasil, tendo funcionado ininterrupta-
redobrando o trabalho do grande mente desde a sua inauguração, com a 
missionário, que a previra muito antes média de 100 a 200 alunos, até o dia 
de invadir o continente americano, 18 de outubro, quando foi obrigado a 
sempre falando na gravidade da cerrar suas portas por algum tempo, 
situação que ela acarretaria.devido à grande epidemia de gripe 

Mesmo hoje em dia temos muito espanhola que assolou nosso país.
ainda que aprender com este espírito de Seu trabalho ficou tão conhecido 
luz que viveu entre nós.

I SEMANA EURÍPEDES BARSAFUFO

Carmen, Maria Tereza e Waldomiro

Leudimila e Lídia



Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Junho
.

08- Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest.
Tema: Cap. XVI. - Desigualdade das Riquezas/Verda-
deira Propriedade.

22- Waldinete Moreira.
Tema: Cap. XVI - Emprego da Fortuna/Desprendi-
mento dos Bens Terrenos.
.

29- Edgar Feres Filho.
Tema: Cap. XVII - Caracteres da Perfeição/ O Homem 
de Bem.

06/07- Reinaldo Trombini Jr:
Tema: Cap. XVII - Os Bons Espíritas/Parábola do 
Semeador
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

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

Dra Eliyara Ikehara - CREFITO - 9971-3

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

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 - Quarta-feira
Prof. Waldomiro - Terça e Sexta

om seu verbo inflamado percorria diversas  É verdade que o orador deveria ter aberto o jogo 
cidades levando com alegria o esclarecimento com a Casa Espírita. No entanto, também é verdade que 
da Doutrina Espírita. a Casa Espírita deveria ter a sensibilidade de perguntar a C

E para esse mister não media esforços, colocando-se ele quanto às suas condições econômicas. Nada de 
sempre à disposição das diversas Casas da região onde melindres, perguntar não ofende. 
residia. As dificuldades financeiras são espinhosas; 

No entanto, em determinado período de sua espinhosas e democráticas, porquanto apoquentam até 
existência passou por complicada situação financeira. mesmo o orador espírita, além do que, assim como 
Perdera o emprego e contas avolumavam-se em suas todos, ele também está sujeito às contas no final do mês. 
gavetas, exigindo débito imediato. E elas, as contas, não perdoam ninguém, como 

Todavia, à medida que as contas chegavam os sempre, de 30 em 30 dias surgem intrépidas: água, 
convites para palestras também. energia, escola, mercado, impostos... 

As Casas Espíritas que visitava faziam questão de Por isso é de suma importância que a Casa Espírita, 
reembolsá-lo quanto às despesas de combustível e ao promover o evento, manifeste-se com relação às 
alimentação, algo justo e natural. despesas do orador espírita. Nada  além  disso, haja 

Mais eis que para tudo tem uma primeira vez. E, visto que o trabalho é realizado de forma voluntária, por 
certa vez, o orador viajou à cidade distante e não isso o orador espírita não cobra nada pela sua palestra, 
recebeu o reembolso referente ao combustível. apenas necessita do reembolso  justo. 

Os responsáveis pelo evento nada comentaram, e, Em minhas andanças pelo Estado de São Paulo não 
constrangido, restou-lhe o ônus de arcar sozinho com as tenho enfrentado problemas com relação ao reembolso 
despesas. das Casas Espíritas, a maioria delas costuma entender 

Em face disso, teve que deixar de pagar a conta de essa problemática. 
energia de sua casa, o que gerou sérios problemas Entretanto, em alguns lugares por onde  passei nada 
familiares... perguntaram e, portanto, fiquei a “ver navios”. Conheço 

confrades que também passaram por isso. Acredito que 
não seja proposital, tratando-se, pois, de pura falta de 
atenção dos dirigentes das Casas. 

Talvez este artigo seja um tanto quanto antipático e 
cause melindre em algumas pessoas, todavia, é um 
lembrete importante e justo, porquanto, no final do mês 
as contas vencem,  a do orador espírita também. 

Pensemos nisso. 

                                           Wellington Balbo

DIFICULDADE FINANCEIRA DO ORADOR ESPÍRITA 



SUPLEMENTO
Um Informativo a Serviço de Lins e Região

AOS PRESIDENTES DAS CASAS, COMPANHEIROS(AS)  
E DIRETORES USE-LINS

stamos antecipando algumas 5) os participantes que assim realizados na Casa que freqüenta? o que 
informações referentes ao desejarem poderão doar alimentos não desejaria ver ou não ver nas Casas?
CONFRATERNIZAR 2009  - perecíveis e material de limpeza que E

1ª Edição, a realizar-se em Sabino/SP, serão repassados à comunidade NOTA: os moderadores foram 
no dia 5 de julho de 2009, das 8:00 as necessitada de Sabino, através do convidados...esperamos confirmação.
12 :30  horas  dando  in íc io  ao  Centro Espírita Aprendizes do 
cumprimento de metas para o decorrer Evangelho” 10:00 as 10:15 h  intervalo
do ano, que é reunir, através das no intervalo os participantes deverão 
atividades programadas, o maior PROGRAMAÇÃO: tirar o nomes do “AMIGO SECRETO”
número de espíritas de nossa região, até 8:00 h  recepção e café (local: 
para que juntos, unificadamente, Escola Municipal de Sabino, à Avenida 10:15 as 12:00  Palestra com 
pensemos nossos passos, visando acima 7 de Setembro) Francisco Ortolan (Fernandópolis/SP), 
de tudo a Doutrina, que é a causa NOTA: quando da recepção os com o tema “Resgatar uma criança 
principal de nossos esforços e participantes receberão crachás, assim anterior” e mais uma dinâmica de grupo, 
desprendimentos. como terão seu nome anotado e realizada por sua esposa.
PRAZOS: colocado na caixa do AMIGO 

1) até 29 de maio: fechamento total SECRETO 12:00 as 12:30  revelação do 
da grade da programação, assim como “AMIGO SECRETO” com a entrega do 
todas concretizar todas as providências 8:00 as 8:30 h  Prece Inicial e  livro.
referentes aos recursos humanos e Momento USE  onde a Diretoria 
materiais; Executiva e Departamentos relatarão 12:30  Prece Final e Almoço.

2) até 5 de junho: entregar a todas suas atividades até então desenvolvidas.
Casas Adesas e convidadas, material “como vê, o “corpo” do evento 
informativo e de inscrição: cartaz 8:30 as 10:00 h  Fórum de Debates existe, porém até o fechamento 
alusivo, folhetos explicativos a serem (troca de informações, conhecimentos e completo da programação, ainda é 
distribuídos a todos freqüentadores da experiências) com a orientação de um possível que sua sugestão possa, ainda 
Casa, ficha de inscrição individual para Moderador, secretariado por membro da mais, oferecer opções que ajudem a 
os interessados, “relatório de inscrição” USE, que anotará todos os pontos para cumprir o objetivo do mesmo, assim 
aos presidentes que as devolverão à servir de subsidio quando da realização como o seu apoio é essencial ao 
Organização. dos demais eventos programados. Movimento de Unificação e Divulgação 

3) até 24 de junho: último prazo para da Doutrina Espírita, através do 
inscrição. FÓRUM DE DIRIGENTES (o que fortalecimento que essas oportunidades 

4) até 26 de junho: recolhimento do está acontecendo na Casa que poderia oferecem. 
“relatório de inscrição” estar ajudando as demais? e o que falta 

INFORMAÇÃO: que se poderia aproveitar de outra co- estamos a disposição para dirimir 
1) a taxa de participação será de R$ irmã? qualquer dúvida:

10,00 para  cobrir  despesa de 
alimentação e pequenos gastos da FÓRUM DOS TRABALHADO- Fone: (14) 3546  1022  
organização referentes aos gastos RES (qual experiência que poderia deciobressanin@yahoo.com.br
materiais necessários para a realização passar? qual experiência de outro irmão Fone: (14) 9725  4519  
do evento (na edição de “O Farol” de poderia ajudar no seu trabalho?e os isafer_bre@yahoo.com.br 
agosto será publicada a contabilidade do recursos materiais?) (Departamento de Promoção e Evento)
evento).

2) Além das Casas Adesas, serão FÓRUM DOS EVANGELIZA- Em tempo: Utilize do espaço do 
convidadas as Casas de Promissão, DORES (como anda o momento jornal “O Farol” e do site da USE-Lins 
Avanhandava e Sales, compreendendo 6 presencial das crianças na evangeliza- www2.uselinssp.com.br para divulgar 
Casas, totalizando 20 Casas; ção? o que poderia ser feito?) os eventos de sua Casa, assim como 

3) Paralelamente ao evento, que será enviar mensagens e/ou artigos 
realizado na Escola Municipal de FÓRUM DA MOCIDADE (estão os (deciobressanin@yahoo.com.br ou 
Sabino, será montado espaço para jovens preparando-se adequadamente inibmort@gmail.com  Reinaldo em 
Feirinha do Livro e de Artesanato para assumir as atividades de uma Casa? Getulina/SP  )
disponíveis a todas Casas interessadas; o Movimento, nas diversas cidades, 

4) os participantes deverão levar um como está?
livro (aquele que já foi lido!) para ....UNIR PARA CUMPRIR!
entregá-lo quando da dinâmica do FÓRUM DOS FREQUENTA-
“Amigo Secreto”. DORES (qual a visão dos trabalhos 



ntidade federativa, coorde- sociedades, lançam o manifesto " 
nadora e representativa do P R O C L A M A Ç Ã O  A O S  
M o v i m e n t o  E s p í r i t a  ESPÍRITAS", conclamando à E

Estadual com assento no Conselho união. Num exemplo de renúncia e 
Federativo Nacional da FEB - d e  s i n c e r i d a d e  t r a b a l h a m  
Federação Espírita Brasileira. decisivamente na criação de uma 

entidade permanente e oficial da A U.S.E. foi fundada em em 05 
UNIFICAÇÃO: União Social de Junho de 1947, no primeiro 
Espírita, que mais tarde será Congresso Espírita Estadual. Nesta 
conhecida como U.S.E. - União das época, quatro entidades se 
Sociedades Espíritas do Estado de destacavam na Capital: Sinagoga 
São Paulo, para cumprir o objetivo Espírita Nova Jerusalém, União 
proposto.Federativa Espírita Paulista, 

Federação Espírita do Estado de A U.S.E. não é um centro 
São Paulo e Liga Espírita do espírita, mas é a soma dos Centros 
Estado de Sâo Paulo. Estas quatro Espíritas do Estado de São Paulo.

O QUE É A U.S.E.? 

Ação realizada na SUE Allan 
Kardec, em homenagem ao dias 
das mães.
A USE apoia o trabalho de 
Evangelizar as crianças.
Parabéns!!!

 verdadeiro homem de bem é o O homem de bem é bom, humano e Não procura dar valor ao seu espírito, 
que cumpre a lei de justiça, de benevolente para com todos, sem nem aos seus talentos, a expensas de 
amor e de caridade, na sua distinção de raças, nem de crenças, outrem; aproveita, ao revés, todas as O

maior pureza. Se ele interroga a porque em todos os homens vê irmãos ocasiões para fazer ressaltar o que seja 
consciência sobre seus próprios atos, a seus. proveitoso aos outros. 
si mesmo perguntará se violou essa lei, Respeita nos outros todas as Não se envaidece da sua riqueza, 
se não praticou o mal, se fez todo o bem convicções sinceras e não lança nem de suas vantagens pessoais, por 
q u e  p o d i a ,  s e  d e s p r e z o u  anátema aos que como ele não pensam. saber que tudo o que lhe foi dado pode 
voluntariamente alguma ocasião de ser ser-lhe tirado. Em todas as circunstâncias, toma por útil, se ninguém tem qualquer queixa 

guia a caridade, tendo como certo que Usa, mas não abusa dos bens que lhe dele; enfim, se fez a outrem tudo o que 
aquele que prejudica a outrem com são concedidos, porque sabe que é um desejara lhe fizessem. 
palavras malévolas, que fere com o seu depósito de que terá de prestar contas e 

Deposita fé em Deus, na Sua o rgu lho  e  o  s eu  desp rezo  a  que o mais prejudicial emprego que lhe 
bondade, na Sua justiça e na Sua suscetibilidade de alguém, que não pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de 
sabedoria. Sabe que sem a Sua recua à idéia de causar um sofrimento, suas paixões. 
permissão nada acontece e se Lhe uma contrariedade, ainda que ligeira, Se a ordem social colocou sob o seu submete à vontade em todas as coisas. quando a pode evitar, falta ao dever de mando outros homens, trata-os com 

Tem fé no futuro, razão por que amar o próximo e não merece a bondade e benevolência, porque são 
coloca os bens espirituais acima dos clemência do Senhor. seus iguais perante Deus; usa da sua 
bens temporais. Não alimenta ódio, nem rancor, nem autoridade para lhes levantar o moral e 

Sabe que todas as vicissitudes da desejo de vingança; a exemplo de Jesus, não para os esmagar com o seu orgulho. 
vida, todas as dores, todas as decepções perdoa e esquece as ofensas e só dos Evita tudo quanto lhes possa tornar 
são provas ou expiações e as aceita sem benefícios se lembra, por saber que mais penosa a posição subalterna em 
murmurar. perdoado lhe será conforme houver que se encontram. 

perdoado. Possuído do sentimento de caridade e O subordinado, de sua parte, 
de amor ao próximo, faz o bem pelo É indulgente para as fraquezas compreende os deveres da posição que 
bem, sem esperar paga alguma; retribui alheias, porque sabe que também ocupa e se empenha em cumpri-los 
o mal com o bem, toma a defesa do necessita de indulgência e tem presente conscienciosamente. 
fraco contra o forte, e sacrifica sempre esta sentença do Cristo: "Atire-lhe a Finalmente, o homem de bem 
seus interesses à justiça. primeira pedra aquele que se achar sem respeita todos os direitos que aos seus 

pecado." Encontra satisfação nos benefícios semelhantes dão as leis da Natureza, 
que espalha, nos serviços que presta, no Nunca se compraz em rebuscar os como quer que sejam respeitados os 
fazer ditosos os outros, nas lágrimas defeitos alheios, nem, ainda, em seus. 
que enxuga, nas consolações que evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, Não ficam assim enumeradas todas 
prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro procura sempre o bem que possa as qualidades que distinguem o homem 
impulso é para pensar nos outros, antes atenuar o mal. de bem; mas, aquele que se esforce por 
de pensar em si, é para cuidar dos Estuda suas próprias imperfeições e possuir as que acabamos de mencionar, 
interesses dos outros antes do seu trabalha incessantemente em combatê- no caminho se acha que a todas as 
próprio interesse. O egoísta, ao las. Todos os esforços emprega para demais conduz. 
contrário, calcula os proventos e as poder dizer, no dia seguinte, que alguma Allan Kardec. Da obra: O Evangelho perdas decorrentes de toda ação coisa traz em si de melhor do que na Segundo o Espiritismogenerosa. véspera. 

O HOMEM DE BEM




