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companho mensalmente uma conheço de 20 anos atrás, foi ouvido por 
publicação espírita, não vou citar pessoas que frequentaram tal época ou eu Ao nome por acreditar que a tenha lido. E é através dos livros que 

mesma não se responsabiliza pelos posso afirmar que hoje é muito melhor 
assuntos editados. E o que me chamou que antigamente e um tema que muitos 
atenção foi uma matéria em que o autor se gostam de citar para me provar o 
encontrava conivente com as mesmas contrário é dos alunos de hoje, que 
intenções que algumas igrejas fazem a chegam a agredir professores e é ai que 
respeito dos preservativos, isto é, era vem a lei de causa e efeito, há tempos 
contra. atrás eram os alunos os agredidos, ou já se 

Querido leitor acredito que mais de esqueceram da palmatória. 
90% das pessoas que leem este nosso Poderia dar diversos exemplos, mas o 
informativo é a favor dos métodos maior que posso citar é a liberdade que 
contraceptivos, afinal quem é casado, temos, seja ela pra sair a rua, ir aonde 
conhece pessoas homossexuais ,  quisermos e o mais gritante, escrever esse 
entendem o risco das DSTs, estão jornal e saber que a única censura que 
preocupados com o crescimento poderá fechá-lo é a sua amigo leitor.
populacional, principalmente nas classes É claro que ainda existe muita coisa 
menos abastadas, dentre outros para melhorar, não podemos acreditar 
problemas gerados pelo não uso dos que vivemos no paraíso e cruzar os 
preservativos, compreendem o valor de nossos braços. É importante estarmos 
se proteger. atentos para as dificuldades desse mundo 

Mas o que mais me assustou na e arregaçarmos as nossas mangas como 
matéria, que foi tema da minha preleção Chico fazia. E claro acreditarmos 
este mês, é que muitas pessoas sempre.
acreditaram que o autor abordou o tema Amigos, acabou meu 
para exemplificar como nossa geração espaço, desejo a todos um 
está desmoralizada, extrapolada, perdida. ótimo mês.

As pessoas que me conhecem sabem 
que eu não acredito que hoje é pior que Inibmort
ontem, principalmente por que o que 

iveste hoje motivo de reclamar. consigo o remorso, como espinho de TNo entanto, perdoa e serve fogo encravado no próprio ser.
sempre. Toda criatura necessita de perdão, 

Medita e perceberás o problema como precisa de ar, porquanto o amor 
dos outros. é o sustento da vida.

A l g u é m  l e v a n t o u  a  v o z ,  Não permita, porém, que o perdão 
procurando ferir-te... seja apenas um som musical nos 

Mas não lhe viste as marcas da movimentos da língua.
enfermidade com que talvez amanhã Reflete quantas vezes tens errado 
se recolha à sombra do hospício. também, reclamando entendimento e 

Esse passou renteando contigo, tolerância, e esquece toda ofensa, 
fingindo não te ver... recomeçando a servir ao lado dos teus 

Pensa, contudo, que, dentro de irmãos.
breves dias, possivelmente buscará, Lembra-te, acima de tudo, de que, 
em vão, esconder os sulcos das perdoando, a bênção de Deus 
próprias chagas. consegue descer até às lutas da alma e 

Aquele te furtou, roubando a si que somente perdoando é que a alma 
mesmo. consegue elevar-se para a bênção de 

Aquele outro julga enganar-te, Deus.
quando ilude a si próprio. Meimei

E há quem se suponha colocado 
tão alto que não teme oprimir-te, para Livro: ‘O Espírito 
cair, em breve tempo, sob o golpe da da Verdade’
morte.

Perdoa a tudo e a todos, Colaboração:  
infatigavelmente, porque os ofensores L e u d i m i l a  
de qualquer condição carregam Rodrigues Tempeste.

PERDOA E SERVE

ONTEM, HOJE, AMANHÃ?

Você gostaria de 
adquirir livros espíritas 

ou a Revista 
Internacional de 

Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. 

Waldomiro Bana 

=

o homem. 
=O homem aperfeiçoado ilumina a 
família. 
=A família iluminada melhora a 
comunidade. 
=A comunidade melhorada eleva a nação. 
=O homem evangelizado adquire 
compreensão e amor. 
=A família iluminada conquista 
entendimento e harmonia. 
=A comunidade melhorada produz 
trabalho e fraternidade. 
=A nação elevada orienta-se no direito, na 
justiça e no bem. 
=Espiritismo sem Evangelho é fenômeno 
ou raciocínio. 
=O fenômeno deslumbra. O raciocínio 
indaga. 
=Descobrir novos campos de luta e pensar 
em torno deles não expressa tudo. 
=Imprescindível conhecer o próprio 
destino. 
=Não basta, pois, a certeza de que a vida 
continua infinita, além da morte. 
=É necessário clarear o caminho. 
=Do Evangelho no lar, depende o 
aprimoramento do homem. 
=Do homem edificado em Jesus Cristo 
depende a melhoria e a redenção do 
mundo. 
=

Xavier, Francisco 
Cândido. Da obra: Nosso 
Livro. Ditado pelo 
Espírito Emmanuel.

Colab. Luciana Beatriz 
Arioli Trombini

O culto do Evangelho no Lar aperfeiçoa 
JESUS NO LAR

VAMOS FAZER UM 
DIA DAS CRIANÇAS 

DIFERENTE.
AJUDEM OS 

PEQUENOS DA 
SUA COMUNIDADE!



o dia 02 de abril de 1910, nasceu em desencarnada e em certa feita, triste por não ser funcionalismo público, como 
Pedro Leopoldo (MG), Francisco compreendido por ninguém, escutou dela que datilógrafo, na Fazenda NCândido Xavier, filho de um casal precisava modificar seus pensamentos, que não Modelo do Ministério da 

simples, seu pai um operário e sua mãe uma deveria ser uma criança indisciplinada, para não Agricul tura ,  começa a  
lavadeira. Ficou órfão de mãe com 5 anos. ganhar antipatia dos outros. Deveria aprender a demonstrar sua admiração pela natureza.

Segundo biógrafos, a mediunidade de Chico se calar e que, quando se lembrasse de alguma Distante da cidade, Chico entra cada vez 
teria se manifestado pela primeira vez aos quatro lição ou experiência recebida em sonho, que mais em contato com a natureza. Vê em tudo 
anos de idade, quando ele respondeu ao pai ficasse em silêncio. poesia e oração, trata as árvores como irmãs e 
sobre ciências, durante conversa com uma E durante 7 anos consecutivos, de 1920 a compreende como poucos a alma do grande 
senhora sobre gravidez. Ele dizia ver 1927, ele não teve mais qualquer contato com todo.
(clarividência) e ouvir (clariaudiência) os sua mãe. Seguia a religião católica participando Em maio de 1927 foi realizada a primeira 
espíritos e conversava com eles. Aos 5 anos dos ritos. Em 1923 concluiu o ensino primário, e sessão espírita no lar dos Xavier, em Pedro 
conversava com a mãe, já desencarnada. começou a trabalhar numa fábrica. Em 1925 Leopoldo. Em junho do mesmo ano foi cogitada 

Passando por dificuldades seu pai entregou deixou a fábrica, empregando-se na venda do Sr. a fundação de um núcleo doutrinário. E no final 
alguns de seus nove filhos aos cuidados de José Felizardo Sobrinho. de 1927 o Centro Espírita Luiz Gonzaga, 
amigos e parentes, Chico Xavier ficou aos Os sonhos continuavam, e logo depois de sediado na residência de José Cândido Xavier, 
cuidados de sua madrinha, uma mulher que o dormir entrava em transe profundo. Em 1927 que se fez presidente da instituição, estava bem 
maltratava. sua irmã ficou doente, e um casal de espíritas, freqüentado.

Ainda menino aprendeu a se manter calmo e reunido com familiares da doente, realizaram a No dia 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a 
calado em momentos de sofrimento, pois sofria primeira sessão espírita que teve lugar na casa. primeira atuação do serviço mediúnico, em 
agressões de sua madrinha, nestes momentos se Na mesa, dois livros: "O Evangelho Segundo o público. Seu primeiro livro psicografado foi 
dirigia ao quintal da casa afim de reencontrar sua Espiritismo" e o "O Livro dos Espíritos", de publicado em 1931. Em 1931, Chico passou a 
mãe, ele sempre a via e a escutava após fazer Allan Kardec. Pela mediunidade de D. Carmem, receber as primeiras poesias de "Parnaso de 
orações. sua mãe manifestou-se: "Meu filho, eis que nos Além - Túmulo", que foi lançado em julho de 

Algum tempo depois seu pai se casou achamos juntos novamente. Os livros à nossa 1932. 
novamente com uma mulher boa e caridosa. frente são dois tesouros de luz. Estude-os, em Iniciava-se o trabalho de divulgação da Boa 
Ainda em dificuldade sua madrasta iniciou uma breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a Nova. Chico Xavier psicografou quatrocentos e 
horta em casa e logo para o sustento da família você seus novos caminhos. " doze livros. Nunca admitiu ser o autor de 
começaram a vender legumes, com o dinheiro Sua professora D. Rosália descobriu sua nenhuma dessas obras. Reproduzia apenas o que 
Chico Xavier voltou a freqüentar a escola em mediunidade psicográfica, vendo os textos que os espíritos lhe ditavam e por esse motivo, não 
1919. Chico escrevia após passeio feitos nos campos, aceitava o dinheiro arrecadado com a venda de 

Nessa época começou a ter sonhos e se ela notava que Chico sempre tirava as melhores seus livros. Vendeu mais de 20 
levantava durante a noite para falar com pessoas notas, e escrevia uma verdadeira página literária milhões de exemplares, 
invisíveis, e pela manhã contava histórias de sobre o amanhecer e daí tirando conclusões cedendo os direitos autorais 
pessoas que já haviam morrido. Sem que evangélicas. para organizações espíritas e 
conseguisse compreender, seu pai o levou até Rosália mostrou aos amigos íntimos a instituições de caridade, desde 
um vigário, que disse que um demônio estava composição e todos foram unânimes em o primeiro livro.
perturbando o menino. reconhecer que aquilo, se não fora copiado, era Colaboração:   

Conversava regularmente com sua mãe então dos espíritos. Ao entrar para o  Edgar Feres Filho

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

A MEDIUNIDADE DE CHICO XAVIER

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Campanha
Leia Livros Espíritas. 

Abuse da Biblioteca do seu Centro

uem melhor do que eu pode honras e grandezas que com tanta avidez as ilusões se somem. Cedo se apercebem 
compreender a verdade destas se requestam na Terra! eles de que apenas apanharam uma Q
palavras de Nosso Senhor: “O Para se granjear um lugar neste reino, sombra e desprezaram os únicos bens 

meu reino não é deste mundo”? O são necessárias a abnegação, a reais e duradouros, os únicos que lhes 
orgulho me perdeu na Terra. Quem, pois, humildade, a caridade em toda a sua podem facultar acesso a esta.
compreenderia o nenhum valor doe celeste prática, a benevolência para com Compadeci-vos  dos  que não 
reinos da Terra, se eu o não compreendia? todos. Não se vos pergunta o que fostes, ganharam o reino dos céus: ajudai-os 
Que trouxe eu comigo da minha realeza nem que posição ocupastes, mas que bem com as vossas preces, porquanto a prece 
terrena? Nada, absolutamente nada. E, fizestes, quantas lágrimas enxugastes. aproxima do Altíssimo o homem; é o 
como que para tornar mais terrível a Oh! Jesus, tu o disseste, teu reino não traço de união entre o céu e a Terra: não os 
lição, ela nem sequer me acompanhou até é deste mundo, porque é preciso sofrer esqueçais. – Uma Rainha de França 
o túmulo! Rainha entre os homens, como para chegar ao céu, de onde os degraus de (Havre, 1863).
rainha julguei que penetrasse no reino dos um trono a ninguém aproximam. A ele só 
céus! Que desilusão! Que humilhação, conduzem as veredas mais penosas da O Evangelho Segundo o 
quando, em vez de ser recebida aqui qual vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, Espiritismo, 
soberana, vi acima de mim, mas muito através das urzes e dos espinhos, não por Capítulo II
acima, homens que eu julgava entre as flores.
insignificantes e aos quais desprezava, Correm os homens por alcançar os 
por não ter sangue nobre! Oh! Como bens terrestres, como se os houvessem de 
então compreendi a esterilidade das guardar para sempre. Aqui, porém, todas 

Colaboração:
Waldinete Moreira

UMA REALEZA TERRESTRE 
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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 1000 exemplares e também 
será entregue por meio eletrônico através 
da internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

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

ntes do regresso à experiência no Geramos causas de dor ou 
Plano Físico, nossa alma em prece alegria, de saúde ou enfermidade Aroga ao Senhor a concessão da luta em variados momentos de nossa 

para  o  t rabalho de  nosso própr io  vida.
reajustamento. O mapa de regeneração volta conosco ao 

Solicitamos a reaproximação de antigos mundo, consoante as responsabilidades por 
desafetos. nós mesmos assumidas no pretérito remoto e 

próximo; contudo, o modo pelo qual nos Imploramos o retorno ao círculo de 
desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obstáculos que nos presenciou a derrota em 
obras facilita ou dificulta a nossa marcha romagens mal vividas...
redentora na estrada que o mundo nos oferece.

Suplicamos a presença de verdugos com 
Aceitemos os problemas e as inquietações quem cultiváramos o ódio, para tentar a 

que a Terra nos impõe agora, atendendo aos cultura santificante do amor...
nossos próprios desejos, na planificação que 

Pedimos seja levado de novo aos nossos ontem organizamos, fora do corpo denso, e 
lábios o cálice das provas em que fracassamos, tenhamos cautela com o modo de nossa 
esperando exercitar a fé e a resignação, a movimentação no campo das próprias tarefas, 
paciência e o valor... porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, 

na preparação do futuro, a vida nos oferecerá E com a intercessão de variados amigos 
amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, que se transformam em confiantes avalistas de 
luz ou treva, bem ou mal.nossas promessas, obtemos a bênção da volta.

("Nascer e Renascer" - Chico Efetivamente em tais circunstâncias, o 
Xavier)esquema de ação surge traçado. Somos 

herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, 
C o l a b o r a ç ã o :  P r o f .  arquitetamos nossos próprios destinos.
Waldomiro Borges Bana

Entretanto, imanizados temporariamente 
ao veículo terrestre, acariciamos nossas 
antigas tendências de fuga ao dever 
nobilitante.

I n s t i n t i v a m e n t e ,  t o r n a m o s ,  
despreocupados, à caça de vantagens físicas, 
de caprichos perniciosos, de mentiroso 
domínio e de nefasto prazer.

O egoísmo e a vaidade costumam retomar 
o leme de nosso destino e abominamos o 
sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem 
duros algozes, quando somente com o auxílio 
deles conseguimos soerguer o coração para a 
vitória espiritual a que somos endereçados.

É, por isso, que fatalidade e livre-arbítrio 
coexistem nos mínimos ângulos de nossa 
jornada planetária.

MENSAGENS DE EMMANUEL
FATALIDADE E LIVRE ARBÍTRIO

PAULO ROBERTO ROCHA NO “AMOR E CARIDADE”
steve presente no dia 14/08 no . Os eventos que fazem parte da 
“Amor e Caridade” o amigo Paulo comemoração dos 70 anos da Casa “Fé, ERoberto Rocha, dando continuidade Amor e Justiça” seguem agora em 

as comemoração dos 70 anos do C.E. “Fé, setembro nos dias 19/09 - Wilson Ferreira 
Amor e Justiça”, palestrando sobre o Martins e 26/09 - Ieda Monteiro
assunto: “Jesus o Mestre Esquecido”. Contamos com sua presença.

Utilizando de uma 
retórica exemplar o 
palestrante dotado de 
uma inspiração impar 
nos conduziu ao Mestre 
que há algum tempo se 
encontra esquecido até 
por aqueles que muito o 
necessitam.

F o i  u m a  n o i t e  
agradabilíssima, com 
direto a emoções tanto 
da platéia como do nosso 
c o n v i d a d o ,  q u e  
acompanhado de seus 
familiares iluminou 
àquela casa.

C.E

.

 11º EME - Encontro das 
Mocidades Espíritas da 

Regional Bauru.
Promissão/SP, nos dias 12 e 13 

de setembro
Tema: "EU JOVEM: O 

DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA 
EM MINHA VIDA" 

Nélli - Fones: (14) 8813-6803
(14) 9606-8546 
MSN: nellib@ig.com.br 
Orkut: Nélli Bócca 
Twitter: www.twitter.com/nellibocca 

DIA 19/09 - palestra 
com Wilson Ferreira 

Martins, tema:  
Espiritismo, 
evangelho e 

caridade.
DIA 26/09 - palestra 
com Ieda Monteiro, 

tema: Ante os 
tempos novos.

Local: C.E. Fé, Amor 
e Justiça. 

Início às 20:00h
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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 -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com a Prof.ª Waldinete Moreira-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 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

Considerando que no próximo mês de outubro a apenas sentem o mundo. Reagem a sensações. Retemos:
USE promoverá o ciclo de palestras nas Casas Suas frases características são: "Eu senti ·10% do que lemos
Espíritas de nossa região, aproveito a bastante o que você disse", ou "Não senti 

·20% do que escutamosoportunidade para apresentar aos colegas firmeza naquelas palavras". 
expositores, um artigo muito interessante  sobre ·30% do que vemosJá diziam os japoneses: uma imagem vale 
a utilização de recursos audiovisuais. mais que mil palavras. Mas baseando no que foi ·50% do que vemos e escutamos
Fraternal abraço. citado até aqui, o essencial é unir imagens, 

·70% do que ouvimos e logo discutimos                                             Edgar Feres Filho palavras e sentimento. Assim sendo, o expositor 
·90% do que ouvimos e logo realizamos.espírita dever ter o cuidado de, se possível (nem 

Aos poucos as casas espíritas vão adotando o sempre dispõe de recursos visuais) trabalhar Daí deduzimos a importância de se trabalhar 
uso do recurso do projetor multimídia, também esses três aspectos. Pelo fato de usar um projetor todos os estímulos, auditivos, visuais e 
chamado data show. Esse equipamento traz a de imagens, não deve se descuidar de sua sensitivos. Vemos também a necessidade da 
vantagem de tornar a exposição mais dinâmica, exposição oral, e muito menos deixar de colocar atividade tanto verbal (conversar sobre o que 
envolvente e proporcionar o aprendizado ou o sentimento, o coração e a emoção naquilo que ouviu) quanto prática (praticar o que ouviu), 
assimilação do tema por meio também dos tenta transmitir. A melhor forma de fazê-lo é para a retenção do aprendizado. Assim quando 
estímulos visuais. Além de ouvir, é importante estar apaixonado pelo tema abordado. assistimos a uma palestra na Casa Espírita, e 
ver para melhor fixar a mensagem. chegamos em casa ou no trabalho e falamos Algumas pessoas são resistentes às 

sobre ela com outras pessoas, estaremos Existem segundo os especialistas três formas inovações tecnológicas dentro do movimento 
reforçando a retenção daqueles conhecimentos. de se aprender: ouvindo, vendo e sentindo. espírita. Palestrantes há que até hoje tem 
Reforçaremos mais ainda se praticarmos aquilo Todos nós utilizamos esses três canais, mas preconceito com o microfone. Alguns criticam o 
que foi dito. sempre um mais que os outros, e é bom que uso do data show, dizendo que está tornando as 

saibamos qual para podermos direcionar melhor exposições uma simples apresentação de Os pedagogos concluíram também que, 
nosso aprendizado. figurinhas com fundos musicais e com pouco conforme o método de ensino utilizado, as 

conteúdo. Quando isso acontece a culpa não é do informações ficam retidas mais ou menos tempo Os auditivos tem a mente mais voltada para a 
equipamento, mas do palestrante que relaxou na em nossa mente. Vejamos:lógica e  compreendem melhor o mundo através 
preparação. Não devemos condenar a do ouvido. São mais seletivos sobre as palavras 
tecnologia pelo seu mau uso.que usam, porque as palavras significam muito 

para eles, por isso são cuidadosos no que dizem Não nos esqueçamos que expositores mais 
e prestam muita atenção naquilo que ouvem. cuidadosos se esmeram na confecção de 

cartazes, álbuns seriados e na utilização do Os visuais têm a mente virada mais para o Concluímos então que é válido e necessário a 
quadro para reforçar as mensagens que querem lado da beleza, organização e limpeza. utilização de todos os recursos disponíveis para 
passar. O projetor multimídia vem trazer Compreendem melhor o mundo através daquilo incrementar as exposições nas casas espíritas, a 
facilidade e brilho a esse trabalho que deixa de que vêem, através de imagens, e usam frases fim de fixar na platéia os preciosos 
ser feito artesanalmente. O principal é que com assim: "É assim que vejo isto", "Eu vejo o seu ensinamentos dessa doutrina libertadora e 
seu uso mantenha-se os antigos entusiasmos ponto de vista". consoladora. Não devemos ter preconceitos 
com a apresentação oral e com o sentimento, ou com inovações, lembremos que estamos apenas Os sinestésicos são voltados para as seja, falar com amor e emoção e principalmente engatinhando em termos de tecnologias sensações, para os sentimentos. As pessoas com fundamento sobre a doutrina espírita. comparados ao mundo espiritual, onde segundo sinestésicas não vêem e nem ouvem o mundo, 

Observemos os relatos de André Luis e outros espíritos há vasta 
dados abaixo quanto à utilização dos mais variados equipamentos nas 
retenção do aprendi- atividades desenvolvidas.
zado: João Eduardo Ornelas

RECURSOS VISUAIS EM EXPOSIÇÕES ESPÍRITAS

Método de 
ensino  

dados retidos 
após 3 horas  

 dados retidos 
após 3 dias 

Somente oral   70%  10% 

Somente visual  72%  20% 

Visual e oral   85%  65% 
 

ducação: Ato ou efeito de educar - compreensão, 
sobretudo na responsabilidade e no amor! Ser Eeducado é viver todo o tempo agindo de maneira 

positiva focando o bem estar do outro. Ainda não 
conseguimos ser educados o tempo todo, razão pela 
qual não vivemos uma felicidade equilibrada; mas já 
conseguimos ser educados nos momentos em que 
exercitamos a civilidade, a cortesia e a gentileza. 
Educar-se é como aprender matemática, carece de 
exercício.

Matemática e educação, com a primeira 
dominaremos uma ciência por demais importante, até 
mesmo para a compreensão do Universo, mas com a 
outra dominaremos a insubstituível arte do bem viver.

O homem instruído pode não ser educado, mas 
jamais um homem educado será totalmente desprovido 
de instrução!

EDUCAÇÃO!



1- A passagem de Wanyr Caccia pela Casas relacionadas pela presteza 
nossa região,  Casa dos Espírita, com o evento e a todos que 
Sociedade União Espírita Allan prestigiram...
Kardec (Cafelândia/SP), Associação 
Espírita Joana Darc (lins/SP), Grupo 2- A todos companheiros que 
Espírita Humberto de Campos compareceram a reunião da 
( L i n s / S P ) ,  C e n t r o  E s p í r i t a  USE/Lins, dia 22 de agosto, na 
Aprendizes do Evangelho (Sabino) e cidade de Getulina, no Centro 
Centro Espírita Fabiana de Jesus Espírita Fé, Amor e Justiça...nossos 
Maria  Bezerra  (Sales /SP) . . .  agradecimentos e especial ao 
agradecimento a todos dirigentes das confrade Waldomiro Bana.

SUPLEMENTO
Um Informativo a Serviço de Lins e Região

REGISTRANDO

...Estamos sendo convocados pelos Espíritos da humanidade em desalinho. família, do lugar de trabalho, de toda a 
nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de O Espiritismo veio como Consolador sociedade. Não postergueis o dever de servir 
Jesus chegue aos corações empedernidos. para erradicar as causas das lágrimas.Sois os para amanhã, para mais tarde. 

Estamos sendo convocados para ser os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, Fazei o bem hoje, agora, onde quer que 
braços do Mestre, que afaguem, que se vivenciando-o à última hora. se faça necessário.As mães afro-descendentes, 
alonguem na direção dos mais aflitos, dos Estais convidados a impregnar o as mães de todas as raças, em um coro uníssono, 
combalidos, dos enfraquecidos na luta. mundo com ternura, utilizando-vos da sob o apoio da Mãe Santíssima, oram pela 

Estamos colocados na postura do bom compaixão. Periodicamente, neste planeta de transformação da Terra em Mundo de 
samaritano, a fim de podermos ser aquele que provas e expiações, as mentes em desalinho Regeneração.
socorra o caído na estrada de Jericó da vitalizam microorganismos viróticos que dão Sede -lhes filhos dóceis à sua voz quão 
atualidade.Nunca houve na história da lugar a pandemias destruidoras. dócil foi o Crucificado galileu que, ao despedir-
sociedade terrena tantas conquistas de natureza Recordemo-nos das pestes que se da Terra, elegeu-a mãe do evangelista do 
intelectual e tecnológica!Nunca houve tanta assolaram o mundo: a peste negra, a peste amor, por extensão, a Mãe Sublime da 
demonstração de humanismo, de solidariedade, bubônica, as gripes espanhola, a asiática e a Humanidade. Muita paz, meus filhos.
tanta luta pelos direitos humanos! deste momento de preocupações, porque as Que o Senhor de bênçãos nos abençoe.

É necessário, agora, que os cristãos men tes  dominadas  pe lo  ód io ,  pe lo  O servidor humílimo e paternal de 
decididos arregacem as mangas e ajam em nome ressentimento, geram fatores propiciatórios à sempre, 
de Jesus. manifestação de pandemias desta e de outra Bezerra 

Em qualquer circunstância, que se natureza.  (Mensagem psicofônica recebida pelo 
interroguem: - em meu lugar que faria Jesus? E, Só o amor, meus filhos, possui o médium Divaldo Pereira Franco, ao final da 
faça-o, conforme o amoroso Companheiro dos antídoto para anular esses terríveis e conferência pública em torno da maternidade, 
que não têm companheiros, faria. devastadores acontecimentos, desses flagelos realizada no Grupo Espírita André Luiz, no Rio 

Filhos da alma! Estamos saturados de que fazem parte da necessidade da evolução. de Janeiro, na noite de 13 de agosto de 2009.) 
tecnologia de ponta, graças, à qual, as imagens Sede vós aquele que ama.Sede vós, 
viajam no mundo quase com a velocidade do cada um de vós, aquele que instaura o Reino de [As partes desta mensagem que não 
pensamento, e a dor galopa desesperada o dorso Deus no coração e dilata-o em direção da continham texto foram removidas]

MENSAGEM PARA O BEM - CRISTÃOS DECIDIDOS 

17º MÊS DE CONFRATERNIZAÇÃO ESPÍRITA DA USE/LINS
iscutido na Reunião de Getulina, CAPTAÇÃO DE RECURSOS meio espírita...a única verdade absoluta 
dia 22 de agosto de 2009 período: FINANCEIROS está em Jesus.D1º a 31 de Outubro de 2009 1) As Casas que apoiarem a iniciativa 

receberão carnê de folha única onde o 4) Que seja compreensível as ocupações 
Abertura oficial: 3 de outubro  c on frade ou confreira poderão colaborar do tempo e as atribulações da vida que 

encerramento: 31 de outubro. com aquilo que tenha disponível...As justifiquem pouco tempo para Deus e para 
Programação: casas também receberão adesivo alusivo a a Doutrina Espírita...mas que nada impeça 
a) Ciclo de Palestras (calendário já Kardec para serem disponibilizados a de se achar tempo na possibilidade de 

o rg a n i z a d o  p e l o  D e p a r t a m e n t o  todos. Esses recursos serão depositados participar ativamente e na prática do 
Doutrinário). diretamente na Conta da USE/Lins e “amor ao próximo” e da união entre os 

b) Palestras com convidados aos finais servirão para as despesas decorrentes das irmãos...
de semana (sábado a noite ou domingo de atividades da USE/Lins, incluindo ai  a 
manhã) com intenção de realização nas reforma do Prédio recebido em doação e 5) que façamos tudo  na Terra enquanto 
cidades de Lins, Cafelândia, Getulina, que servirá de Sede da Entidade em Lins. possamos...mas não sejamos eternos na 
Promissão e Lins, nesta ordem, desde que idéia que sem nós não haverá Casas e nem 
tenhamos as Casas dispostas a recebê-los PONTOS A CONSIDERAR Doutrina Espírita.
com total apoio da USE/Lins 1) A campanha da USE Estadual “Comece 

c) evento cultural em um dos dias do pelo Começo”...é importante não esquecer 6) Não deixar que o que sai da nossa boca, 
mês de Jesus, kardec e Chico Xavier... trai-nos o suficiente para enganar-nos 

d) concurso de poesia espírita 2) Praticar a AUTERIDADE em todos os quanto o que falamos reflita aquilo que 
e) feira do livro espírita sentidos...pessoa para pessoa...Casas para dizemos que não somos.
nota: oportunamente todos os espíritas Casas...

da região irão receber a programação 3) Que por falta de caridade e humildade  Decio Bressanin.
detalhada. não se crie a hierarquia do “cardeais” no 

Nascer, morrer, 
renascer ainda 

e progredir 
sem cessar, tal 

é a lei



 ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
01  Decio Alessandro Navarro de Moraes Bressanin  Três 
Lagoas/MS
01  Diva Bressanin- Ji-Paraná/Ro
02 - Leonardo Martinelli dos Santos  Lins/SP
04  Anna B. Patella  Mogis das Cruzues/SP
05  Alexandre Correa  Tucuruí/To
05  Jean Barduzzi  Campinas/SP
05  Ivone Teixeira de Carvalho  Lins/SP
06  Marcus Chebel  Aquidauana/MS
06  Miriam Michele  Três Lagoas/MS
10  Aline Bressanin  Guaxupé/MG
15  Anna Maria Diaz Parra  Cafelândia/SP
17  Leticia P. Azevedo  Cafelândia/SP
20  Lucy Mary Parra Spagnuolo Camargo  Cafelândia/SP
23  Luisa Parra Spagnuolo de Souza  Cafelândia/SP
28  Markus Willians  Lins/SP
28  Lucia Helena Parra Spagnuolo Souza  Cafelândia/SP
nota: as Casas que por ventura tenham relações de 
aniversariantes, enviem ao “Farol”

FEIRA DO LIVRO 
ESPIRITA PELOS 

ÓRGÃOS
 SOLICITAMOS A TODOS 

ÓRGÃOS QUE REALIZAM 
FEIRA DO LIVRO ESPIRITA 

QUE NOS COMUNIQUE 
QUAL O PROCEDIMENTO 

PARA TAL E DATA E 
PERIODICIDADE DE 

REALIZAÇÃO.

Secretaria da USE/SP 
use-sp@uol..com.br

.

Benditos os que possuem amigos, 
os que os têm sem pedir, 
Porque amigos não se pede,
não se compra nem se vende. 
Amigo a gente sente! 
Benditos os que sofrem por amigos, 
os que falam com o olhar, 
Porque amigo não se cala
não questiona nem se rende, 
Amigo a gente entende! 
Benditos os que guardam amigos, 
os que entregam o ombro pra chorar, 
Porque amigo sofre e chora. 
Amigo não tem hora 
 pra consolar!
Benditos sejam os amigos 
que acreditam na tua verdade, 
ou te apontam a realidade,
Porque amigo é a direção
 é a base, quando falta o chão! 
Benditos sejam todos os amigos 
de raízes, verdadeiros, 
Porque amigos são herdeiros
da real sagacidade. 
Ter amigos é a melhor cumplicidade!  

*Machado de Assis*

RECEBIDA DA COMPANHEIRA 
MARILDA BUDOIA  CAFELÂNDIA/SP

POESIA- BENDITOS!!!

03/09/1951
 

É fundada nesta data a Federação Espírita de Goiás.
 

05/09/1890
 

Desencarna Lea Fox uma das conhecidas irmãs Fox, médiuns que deram inicio aos fenômenos de Hidesville
 

06/09/1881
 

Realiza-se o I Congresso Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro, RJ.
 

07/09/1947
 

Divaldo Pereira Franco funda o Centro Espírita Caminho da Redenção.
 

08/09/1886 Realiza-se em Barcelona, o 1o. Congresso Espírita Internacional. 

09/09/1948 

Em Salvador - BA, sob orientação do Espirito Auta de Souza, o médium Divaldo Pereira Franco inicia a Caravana 
Auta de Souza, no Centro Espírita Caminho da Redenção, para atendimento a famílias necessitadas, com o auxílio de 
vários colaboradores 

17/09/1865 
É fundado o Grupo Familiar de Espiritismo, reconhecido como a primeira sociedade espírita aparecida no Brasil; 
localizava-se em Salvador, Bahia. 

25/09/1914 Nascimento de José Herculano Pires. 

30/09/1930 Fundação da Federação Espírita do Estado do Maranhão, em São Luiz, MA. 

 

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS  SETEMBRO

PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO DOS 59 ANOS DO 
CENTRO ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS DE AVANHANDAVA

MES de SETEMBRO de 2009

02-Quarta-Feira: DRA. BENEDITA ELENA CALIXTO - 
'DITINHA' de JOSÉ BONIFÁCIO.

06-Domingo: DR. IZAIAS CLARO  de OSVALDO 
CRUZ.

TEMA: "JESUS O MÉDICO DE ALMA"

09-Quarta-Feira: REGINALDO TEIXEIRA DE SÁ e 
EVELYN SPINOLA -de ARAÇATUBA.
TEMA:"FRANCISCO DE ASSIS LUZ e 

ESPERANÇA."

16- Quarta-Feira: DR. ALEXANDRE ARANTES 
DAMO  de PENÁPOLIS.

23-Quarta-Feira: DR. EMERSON SUMARIVA JUNIOR 
de ARAÇATUBA.

30-Quarta-Feira: FRANCISCO ORTOLAN de 
FERNANDÓPOLIS

TEMA:"SÓ O BEM REPARA O MAL".
 

RUA TIBIRIÇA,522-AVANHANDAVA.
HORÁRIO: 20,00 HORAS.

JAÚ/SP
9/setembro  20 h  Divaldo 

Pereira Franco  Centro Espírita 
Verdade e Luz  100 anos da 

Casa.



O ESPÍRITA - AYLTON GUIDO COIMBRA PAIVA
“O Espiritismo inspira a reforma íntima e a 
educação do Espírito, mas também a ação social 
para a transformação da sociedade”

c o n s i d e r a  d e  l e i t u r a  Espírita. Kardec e outros autores, 
indispensável aos confrades como Joanna de Ângelis, já se 
iniciantes? posicionaram sobre esse tema. 

oi aos 15 anos de idade que Aylton Guido  Basicamente o “Principiante Surgiu, no entanto, ultimamente 
Coimbra Paiva conheceu a Doutrina Espírita”, de Allan Kardec, as a idéia da ortotanásia, defendida Fcodificada por Allan Kardec. Naquela obras básicas da Codificação e a até mesmo por médicos espíritas. 

época, o livro “Do Calvário ao Infinito”, do série André Luiz, psicografada Qual a sua opinião a respeito?
Espírito de Vitor Hugo, psicografado pela médium por Francisco Cândido Xavier.  Para mim a ortotanásia é o 
Zilda Gama, é que o levou a encontrar respostas O Consolador: Se você fosse direito de morrer na hora certa, 
para muitas questões que, segundo suas próprias passar alguns anos num lugar pelas leis espirituais, biológicas 
palavras, “até então religião nenhuma não tinha remoto, com acesso restrito às e éticas e não em momento 
me respondido”. atividades e trabalhos espíritas, artificialmente imposto, pela 

Radicado na cidade de Lins (SP), Aylton Paiva é que livros pertinentes à Doutrina ainda tão falha ciência humana. 
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. No meio   Espírita você levaria? Os  cap í tu los  da  Le i  da  
espírita,   tem   ação   decisiva    nas atividades de  Os mesmos da pergunta Des t ru ição  e  da  Le i  da  
divulgação e unificação no vizinho Estado de São anterior, acrescidos de “O Reino” Conservação, em As Leis Morais 
Paulo, além de ser um dos articulistas da revista e “O Espírito e o Tempo”, de Herculano Pires; “O de “O Livro dos Espíritos”, trazem contribuições 
espírita O Consolador Homem e a Sociedade Numa Nova Civilização”, importantes para o tema.    

Em sua visão, o movimento espírita brasileiro de Humberto Mariotti; Paulo e Estevão, de O Consolador: O movimento espírita em nosso 
vem trabalhando de forma positiva e reúne homens Emmanuel/Chico Xavier e o meu “O Espiritismo e país lhe agrada ou falta algo nele que favoreça uma 
e mulheres dedicados em divulgar a Doutrina a Política Para a Nova Sociedade” (estudo das Leis melhor divulgação da Doutrina?
Espírita, conforme as possibilidades e limitações Morais de “O Livro dos Espíritos”).  Agrada-me muito. Constato homens, mulheres 
de cada um. O Consolador: As divergências doutrinárias em e jovens estudando e trabalhando para divulgar e 

Este e outros temas importantes, como a nosso meio reduzem-se a poucos assuntos. Um implantar a Doutrina Espírita em nossa sociedade. 
violência, o aborto e a eutanásia, fazem parte da deles diz respeito ao chamado Espiritismo laico. Essa realização caminha segundo nossas 
entrevista que o estimado confrade concedeu a esta Para você, o Espiritismo é uma religião? possibilidades e limitações, individuais e 
revista.  O próprio Allan Kardec definiu isso muito bem, coletivas, todavia avança sempre.

O Consolador: Onde você nasceu? esclarecendo que o Espiritismo não era uma O Consolador: Como você vê o nível da 
 Reencarnei na cidade de Dois Córregos, Estado religião com a organização e a estrutura de criminalidade e da violência que parece aumentar 

de São Paulo, em 28 de julho de 1937. religiões existentes, porém tinha um aspecto em todo o país e como nós, espíritas, podemos 
O Consolador: Que motivo o levou a residir na religioso ao tratar de temas que a filosofia e a cooperar para que essa situação seja revertida?

cidade de Lins? ciência acadêmica não tratam: Deus, o espírito  Constituem o reflexo dos estágios em que ainda 
 Logo que nasci, meus pais mudaram-se para eterno, a adoração a Deus, a oração e as normas nos encontramos em termos do orgulho e do 

Jaú. Residi depois, durante muito tempo, em éticas contidas nos Evangelhos atribuídos a egoísmo, tanto individual como coletivo. Nós 
Bauru e após meu casamento passei a residir em Mateus, João, Marcos e Lucas. espíritas poderemos melhor conscientizar-nos e 
Lins, onde moro até a presente data. O Consolador: Outro tema que suscita melhor agir em nossa ação social, que é uma ação 

O Consolador: Qual a sua formação? geralmente debates acalorados diz respeito à obra política (sem ser político-partidária ) estudando a 
 Curso superior completo. Bacharel em Ciências publicada na França por J. B. Roustaing. Qual é 3ª Parte de “O Livro dos Espíritos”, de Allan 

Jurídicas e Sociais. sua apreciação dessa obra? Kardec  As Leis Morais. 
O Consolador: Quais cargos ou funções você já  A mesma de Allan Kardec expressa na Revista O Consolador: A preparação do advento do 

exerceu no movimento espírita? Espírita: uma obra mediúnica, psicografada por mundo de regeneração em nosso planeta já deu, 
 Diretor de Mocidade Espírita; presidente de um médium. Respeitava o direito que Roustaing como sabemos, seus primeiros passos. Daqui a 

Centro Espírita; diretor da União Municipal tinha de divulgá-la, como opinião pessoal. quantos anos você acredita que a Terra deixará de 
Espírita de Bauru (SP); presidente da USE Acrescento eu: sem ter passado pelo critério do ser um mundo de provas e expiações, passando 
Intermunicipal de Lins; secretário da Comissão “controle universal dos ensinos dos Espíritos“, plenamente à condição de um mundo de 
Regional Sul do Conselho Federativo Nacional da conforme encontramos em “O Evangelho segundo regeneração, em que, segundo Santo Agostinho, a 
Federação Espírita Brasileira. o Espiritismo”, de Allan Kardec, Introdução, II, palavra “amor” estará escrita em todas as frontes e 

O Consolador: E no momento, que cargo você Autoridade da Doutrina Espírita. Na obra há teses uma equidade perfeita regulará as relações 
está exercendo? que confrontam as teses do Espiritismo. sociais?

 Sou diretor conselheiro da Casa dos Espíritas de O Consolador: O terceiro assunto em que a  A c h o  q u e  n ã o  p o d e m o s  m e d i r  
Lins e presidente da USE Regional de Bauru. prática espírita às vezes diverge está relacionado cronologicamente esse evento. Busco em “A 

O Consolador: Quando você teve contato com o com os chamados passes padronizados, propostos Gênese”, de Allan Kardec, no capítulo XVII: “A 
Espiritismo? na obra de Edgard Armond. Embora saibamos que nova geração marchará, pois, para a realização de 

 Com 15 anos de idade, recebi de meu tio em geral a opção adotada pelo movimento espírita todas as idéias humanitárias compatíveis com o 
Sebastião Paiva o livro “Do Calvário ao Infinito”, seja tão-somente a imposição das mãos tal como grau de adiantamento a que houver chegado. 
escrito por Vitor Hugo, psicografado pela médium recomenda J. Herculano Pires, qual é sua opinião a Avançando para o mesmo alvo e realizando seus 
Zilda Gama. Esse livro ajudou-me a encontrar respeito? objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no 
respostas para muitas questões que, até então, as  Entendo, com base em Kardec e nos mesmo terreno. Aos homens progressistas se 
religiões que conheci não tinham respondido. esclarecimentos de André Luiz, em sua série de deparará nas idéias espíritas poderosas alavancas e 

O Consolador: Qual foi a reação de sua família livros, psicografados por Francisco Cândido o Espiritismo achará, nos novos homens, Espíritos 
ante sua adesão à Doutrina Espírita? Xavier, que ao médium, expressando amor ao inteiramente dispostos a acolhê-lo... O Espiritismo 

 O tio Sebastião ficou muito contente, minha próximo, compete exteriorizar as energias não cria a renovação social; a madureza da 
mãe aceitou, meu pai inicialmente não se espirituais e quem manipulará essas energias para humanidade é que fará dessa renovação uma 
incomodou, mas quando se tornou evangélico fixá-las nos tecidos do perispírito e nas células do necessidade”.
contestou essa minha opção. corpo físico são os técnicos espirituais  os O Consolador: Em face dos problemas que a 

O Consolador: Dos três aspectos do Espiritismo  E s p í r i t o s  e s p e c i a l i z a d o s  n e s s a  á r e a ,  sociedade terrena está enfrentando, qual deve ser a 
científico, filosófico e religioso  qual é o que mais independentemente dos movimentos que o prioridade máxima dos que dirigem atualmente o 
o atrai? médium faça com as mãos. movimento espírita no Brasil e no mundo?

 Julgo todos importantes, porém, talvez por O Consolador: Como você vê a discussão em Divulgar o Espiritismo, com base nas obras 
minha formação cultural, atraem-me os aspectos torno do aborto? No seu modo de ver as coisas, os básicas da codificação de Allan Kardec. Estimular 
filosófico e religioso. espíritas deveriam ser mais ousados na defesa da permanentemente o estudo do Espiritismo nas 

O Consolador: Que autores espíritas mais lhe vida como tem feito a Igreja? mesmas obras. Entender que o Espiritismo não 
agradam?  Como recurso extremo, admitido pela ética veio para ser trancafiado dentro do Centro 

 Allan Kardec, com suas obras “O Livro dos médica, o aborto só deve ser adotado para salvar a Espírita. Ele veio para a humanidade e, 
Espíritos”, “O Livro dos Médiuns”, “O Evangelho vida da mãe. Acho que o movimento espírita, conseqüentemente, inspirar a reforma íntima ou a 
segundo o Espiritismo”, “A Gênese” e o “Céu e o através das Federações, do Conselho Federativo educação do Espírito, mas também a ação social 
Inferno ou a Justiça Divina segundo o Nacional da Federação Espírita Brasileira e por para transformação da sociedade, associando-se a 
Espiritismo”. Em seguida, Léon Denis, Gabriel ações de Centros, Instituições e pessoas espíritas, outros movimentos que propugnam pela justiça e o 
Delanne, Paul Gibier, Gustave Geley, Herculano tem oferecido a sua contribuição em defesa da amor entre as pessoas e os povos. 
Pires, Humberto Mariotti e Hernani Guimarães Vida, devendo fazê-lo cada vez com mais REGISTRO NOSSO: Atualmente além da 
Andrade. Quanto a autores desencarnados,  André eficiência, atingindo, também, as crianças que Presidência da Regional da USE em Bauru, 
Luiz, em sua série admirável, psicografada pelo ainda morrem de fome, no Brasil e no mundo. Aylton Paiva ocupa o Departamento de 
inesquecível médium Francisco Cândido Xavier. O Consolador: A eutanásia, como sabemos, é Assistência social da USE do Estado de São 

O Consolador: Que livros espíritas você uma prática que não tem o apoio da Doutrina Paulo



U. S. E. - UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS
INTERMUNICIPAL DE LINS E MUNICIPAL DE PROMISSÃO

OUTUBRO DE 2009
Tema: Sede Perfeitos: Cap. XVII do Evangelho Segundo o Espiritismo

O EMJER ( Encontro de Mocidade e 
Juventude Espírita Regional Jaú) está se 

aproximando! Esse ano comemoramos sua 
75º Edição, no seu aniversário de 35 anos!

O tema desse encontro será: “ Ser ou não ser médium,eis o 
Espírito!”

Estamos contando os dias para essa grande festa, e contamos com 
sua presença!

Poderão participar do EMJER jovens a partir dos 12 anos de idade 
,desde que a ficha de inscrição esteja devidamente preenchida e 

assinada (se o participante for menor de 18 anos , a ficha de 
inscrição deverá ser assinada pelos pais ou responsável legal).

DATA:19 E 20 de Setembro de 2009.
Local: FUNBB

Rua João Gerin,275 Vila Narcisa (Próximo ao teatro Municipal)
Barra Bonita-SP

CASA ESPIRITA  ENDEREÇO  CIDADE  TEL:  DATA  HORA  EXPOSITOR  TEL.:  
Associação 
Espírita Joana 
D’Arc

 

Rua Tiete, 469
 

Lins
 

14-3523.5959
 

06/10 3ª. f
 

20:00
 

Aylton G. C. Paiva
 

14-3522.3876
 

Casa dos Espíritas

 

Rua Paulo Giraldi, 
166

 

Lins

 

14-3522.3876

 

30/10 6ª. f

 

20:00

 

Reinaldo Trombini Jr.

 

14-3552.2021

 
C. E. Amor e 
Caridade

 

Rua Jaguaribe,72

 

Cafelândia

 

14-3554.1162

 

17/10 Sab.

 

20:00

 

Arquimedes Brumati

 

14-3523.4191

 C. E. Amor e 
Caridade

 

R. Washington Luiz, 
393

 

Getulina

 

14-3552.1676

 

02/10 6ª. f

 

20:00

 

Leny Lima Botelho

 

14-3522.5992

 
C. E. Aprendizes 
do Evangelho

 

Rua dos 
Expedicionários, 
819

 

Sabino

 

14-3546.1022

 

28/10 4ª. f

 

20:00

 

A. Nazaré L. Coqueiro

 

14-3523.5468

 C. E. Dr. Adolfo 
Bezerra de 
Menezes

 

Rua Luiz Gama, 886

 

Lins

 

14-3522.5992

 

23/10 6ª. f

 

20:00

 

José Airton S. Parra

 

14-3541.0519

 

C. E. Dr. Adolfo 
Bezerra de 
Menezes

 

Rua João Francisco 
Alves, 290

 

Pongai

 

14-3581.1156

 

24/10 Sab.

 

20:00

 

Dalva Shueire Parreira

 

14-3541.0442

 

C. E. Fabiana de 
Jesus Maria 
Bezerra

 

Rua Calil Elias, 290

 

Sales

 

17-3557.1104

 

22/10 5ª. f

 

20:00

 

Flávio Natal Pereira

 

14.3523.1916

 

C. E. Fé, Amor e 
Justiça

 

R. Wenceslau Brás, 
954

 

Getulina

 

14-3552.1080

 

19/10 2ª. f

 

20:00

 

Diogo do N.. Caceres

 

14-3546.7257

 

C. E. Fé, Esp. e 
Caridade - CEFEC

 

Rua Rua Julio 
Preste, 1.337

 

Promissão

 

14-3541.1743

 

21/10 4ª. f

 

20:00

 

Ieda C. Craveiro Salvio

 

14-3532.4527

 

C. E. Francisco de 
Assis

 

Rua Tibiriçá, 522

 

Avanhandava

 

18-3651.1304

 

07/10 4ª. f

 

20:00

 

Leudimila R. Tempest

 

14-3552.1320

 

C. E. Irmã 
Terezinha

 

Rua XV de 
Novembro, 766

 

Lins

 

14-3523.2913

 

29/10 5ª. f

 

20:00

 

Renata Golmia

 

14-3532.6246

 

C. E. “Irmãos 
aprendizes” -

 

CEIA

 

Rua Gal. Milton F. 
de Mello, 253

 

Lins

 

14-3523.1916

 

10/10 Sab.

 

20:00

 

Adriana Rodrigues

 

14-35329002

 

Comunidade 
Espírita de 
Guaimbê

 

Rua Marechal 
Deodoro, 50

 

Guaimbê

 

14-3553.1031

 

01/10 5ª. f 

 

20:00

 

Maria

 

Apda O Golmia

 

14-3523.2767

 

Gr. A. Esp. e C. do 
Cam. Bez. De 
Men.

 

Rua São Carlos, 163 

 

Promissão

 

14-3541.1250

 

08/10 5ª. f

 

19:45

 

Marlene Felix Lanza

 

14-3554.1508

 

Grupo Espírita Rua São Pedro, 401

 

Lins

 

14-3522.6871

 

15/10 5ª. f

 

20:00

 

Edgar Feres Filho

 

14-3552.1477

 

http://www2.uselinssp.com.br

 lembrar que quando eu tinha uns 14 anos tempo..... Lá em Pongaí (minha terra natal), 
(faz décadas) quase deixamos nosso pai Paradoxalmente, o nome popular daquela começaram a plantar uma árvore da mesma 
louco de tanto perturbá-lo para cortar árvore era "pé de engana criança" (!!!!!!!!) espécie e se parece muito com o "pé de engana E

uma árvore linda, majestosa, maravilhosa, Desde aquela época - quando ainda crianças - criança". Os exemplares plantados ainda estão 
apenas porque achávamos que ela atrapalhava a quem na verdade nos enganava (e continua jovens mas já dá para notar sua beleza e seu 
imagem de um Televisor que ele acabara de enganando) era a TV!! tamanho descomunal.
comprar. Ao final de tanta azucrinação ele não Aquela árvore nunca saiu de minha Talvez elas minimizem a SAUDADE que 
resistiu e mandou cortar a bela árvore. Houve lembrança e, a única coisa que lastimava nela sinto de MEU PAIZINHO e daquela árvore que 
necessidade de muitos homens e cordas para era que não dava flores, mas, como diz o foi o símbolo de minha infância...........E NÃO A 
trazê-la ao chão. Caetano Veloso "Nunca é tudo....» TV!! 

A TV não melhorou a imagem e até hoje, nem Nossa árvore....que morreu para fazer nascer Por isso meus amigos..........quando vejo o 
a mensagem. A árvore caída ao chão.........virou uma imagem na TV. Aquela gigante perdeu para Bial com aquele sorriso de cifrão no rosto 
lenha e ainda nos alimentou por um bom uma TV!!!!! dizendo........"Meus heróis......eu penso na 

nossa árvore e na MINHA INSENSATEZ!!!!!

Maria Margarete Brumati

LEMBRANÇAS...


