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o dia primeiro de outubro ao dia como escritor e com certeza foi um grande 
trinta e um, Lins e região participou incentivo para que eu não desista.Dde uma maratona de espiritismo, só a Esta é a poesia que ficou entre as cinco 

USE com o Fraternal 2009 realizou mais de primeiras e prometemos que futuramente 
25 reuniões para comemorar o aniversário do vamos postar todas as outras:
codificador, Allan Kardec. Fora os eventos 
corriqueiros e também os já planejados pelas 
casas adjacentes.

Após o encerramento é hora de sentarmos e 
observarmos se foi válido essa hercúlea 
empreitada envolvendo tantas casas e 
pessoas. Na minha simples opinião, sim, a 
divulgação da doutrina é essencial para o 
conhecimento dos que ainda não notaram o 
crescimento que vem tendo o espiritismo não 
só no Brasil, mas também no mundo.

Estive presente na feira do livro espírita 
realizada no dia 24/10 em Lins e o que mais 
me chamou a atenção foi que uma enorme 
quantidade de pessoas não adeptas ao 
espiritismo procuravam principalmente os  
romances, daí o alerta de sabermos se o que 
estamos oferecendo em nossas livrarias 
condiz com a base.

Quero também agradecer às pessoas que 
estiveram presentes no dia 30/10 na Casa dos 
Espíritas onde eu proferi minha palestra 

dabunjr.wordpress.com/ .referente ao Ciclo, sendo a primeira vez que lá 
Vou fazer um último pedido: se você está estive, acredito que aquela casa esteja sempre 

querendo se livrar de livros que ficam só lotada, mas o calor humano que recebi 
juntando poeira, nós os aceitaremos com durante o tempo que estava expondo foi 
muito prazer é só entrar em contato que realmente fortificante e me fez sentir muito 
iremos buscá-los. Obs. os bem, agradeço também toda a sua direção que 
livros não precisam ser nos recebeu de forma maravilhosa.
somente espíritas.Como todos já sabem, cinco poesias foram 

escolhidas para serem lidas no encerramento Abraços e até o mês que 
dos eventos dia 31 e uma das que enviei foi a vem.
escolhida, fiquei muito feliz, pois estou 
começando a dar meus primeiros passos 

Semeado
Vim semente, no mundo presente,
Sem tato, ingrato, demente,
Engatinhando nas trevas, na dor,
Espalhando a morte, o horror. 
Plantado sobre as pedras polidas,
Enxerguei a luz que dá vida,
Conquanto a raiz era fraca
O sol me secou e voltei às traças.

Mais uma chance de ser semeado,
Em meio aos espinhos plantado,
Tentei ser forte, mas não vi saída.
Perdido entre as tentações dessa vida.

Persistente, retornei escaldado,
Deixando pra trás os erros do passado,
Caridoso, amando, sendo amado,
Aproveitando da terra boa em que fui 
lançado.

Quem estiver interessado em 
conhecer outros textos de minha autoria 
acesse o blog: 

Inibmort

.

.

FOI UMA MARATONA

FEIRA DO LIVRO
O NDEG (Núcleo de Divulgação 

Espírita de Getulina, esteve presente na 
Feira do Livro de nosso Município que 
ocorreu nos dias 13, 14, 15 e 16/10.

Com uma sacada sensacional foram 
vendidos alguns livros a um real cada, 
com certeza os amantes de boa leitura 
não saíram de mão abanando.

Fica aqui o nosso agradecimento a 
todos que se dispuseram a dedicar um 
pouco de seu tempo a tão nobre causa.

uando falamos em que se pedirá a quem centro  através de nossos sentidos  aprender e fruto. Aí perdemos a grande oportunidade de 
muito recebeu, falamos dos talentos, praticar  junto de nossos familiares  no dia a crescer como cristãos. Sabemos que estamos Q
das oportunidades de fazer mais, pois dia. neste plano para juntar, acrescentar bônus, 

através do conhecimento ou dos bens Aquele que nada ou pouco sabe, mas que horas de trabalho para fazermos um mundo 
ma te r i a i s  que  r ecebemos  a  nossa  vivencia as boas obras, menos contas lhe serão melhor e muitas vezes achamos que não temos 
responsabilidade se torna maior para com pedidas  pois fazem o que lhes vem do sentido, condições, que não podemos fazer nada, 
nossos semelhantes. da alma. quando temos ao nosso alcance ferramentas 

Como já conhecemos a máxima: não Quem erra sabendo, erra mais. simples que podem levar ao semelhante e a 
colocai a candeia debaixo do alqueire, Quem não sabe e erra - menos lhe será nós mesmos a força, a vontade de melhorar.
significa que nossos conhecimentos, nossos cobrado. Um semblante amigo, faz amigos.
bens devem ser usados a bem do próximo. A Doutrina vem ao encontro dos ensinos de Um rosto feliz, leva felicidade.

Dentro do conhecimento, aquele que mais Jesus e assim temos condições de nos Podemos sim dar de nosso melhor para 
sabe, mais serão pedidas contas de seus atos, tornarmos verdadeiros cristãos. começar a receber o melhor do outro.
pois quando fazemos algo ilícito, errado e A moral aliada ao intelectual nos faz Muitas pessoas não tem, não vão a igreja, 
temos o conhecimento dos nossos erros  ai crescer perante a Lei Divina  assim evoluímos ao centro, mas distribuem o melhor de si. Eles 
então mais responsabilidade tenho  e mais e nos dão coragem da prática. são os verdadeiros cristãos.
contas me serão pedidas. Sermos verdadeiros, sinceros nos Com amor desenvolvemos em nós o germe 

Dispomos de todos os meios possíveis para aproximam do Evangelho, é como subir os da vida, a verdadeira vida que cria, que 
conhecer as regras, as leis, pois que todos degraus de uma grande escada, um de cada restitui, que eleva. Não tenhamos medo, 
podem ter acesso a elas, através das lições vez. receio, de nos abrirmos ao sentimento 
orais, das leituras, das conversas  e que nos Dar-se-á àquele que tem. universal do amor.
dão oportunidade de aprender, e de colocar em Q u a n d o  n ã o  c u i d a m o s  d e  n o s  Nos colocamos no lugar 
prática  pois mais que saber é necessário modificarmos, de melhorarmos, as benções do outro, teremos ainda 
praticar. que recebemos nos são retiradas, pois não mais condições de nos 

Em todos os momentos de nossas vidas sabemos valorizá-las. Se ficamos na inércia, unirmos e crescermos em 
temos oportunidade de vivenciar as lições: no será como o talento que foi enterrado, não se evolução.
lar, no trabalho, nas relações sociais  festas, no perdeu, mas também não aumentou, não deu           Waldinete Moreira

MUITO SE PEDIRÁ ÀQUELE QUE MUITO RECEBEU

LINS/SP
CASA DOS 
ESPÍRITAS

21/novembro  14 h  
Francisco do  

Espírito Santo Neto 
(Kiko)



ntusiasmada com a revelação que produzidas por médiuns ou Espíritos Suposição: dama da 
espertos, interessados em incensar a vaidade realeza.lhe fora feita por um médium, a 
das pessoas, a fim de conquistar sua Realidade: costureira Esenhora comentou:
confiança e admiração. de modista. Chico, recebi uma notícia maravilhosa!

Raros não sentem inflar o ego ante a  O que foi, minha irmã?
informação de que foram figuras destacadas,  Apreciar finas iguarias. Minha identidade nos tempos 
em pretéritas existências. Suposição: rico e refinado gourmet.apostólicos!

Daí sua disposição em oferecer créditos Realidade: cozinheiro. Beleza!
de cega confiabilidade em favor desses  Fui mártir. Estive no Circo Romano. 
“reveladores”.  Estimar a solidão.Morri devorada por um leão!

*** Suposição: filósofo.Ante a admiração do médium, 
Não é prudente, portanto, nem Realidade: longo e solitário estágio no perguntou:

conveniente, estarmos devassando o Umbral. E você, Chico, já sabe quem foi?
passado, à procura de títulos e honrarias. Ah! minha irmã, sei sim…

Destaque-se que a simples estima por  Apreciar viagens. E daí? Estou curiosa…
notícias dessa natureza é um atestado Suposição: desbravador de terras novas. Fui a pulga do leão.
negativo. Realidade: caixeiro-viajante.***

Os Espíritos esclarecidos, que realmente O episódio, que nos fala da humildade e 
ofereceram contribuições marcantes,  Amor à primeira vista.do bom-humor de Chico, remete-nos a uma 
aqueles que deixaram a Terra melhor do que Suposição: reencontro com alma gêmea.curiosa tendência, relativa às famosas 
a encontraram, não se interessam por glórias Realidade: paixão delirante.revelações.
do passado.Geralmente, o iluminado foi rei, rainha, 

Importa-lhes as realizações do presente, Mais interessante deixar o terreno das estadista, cientista, artista famoso…
dando o melhor de si mesmos em favor do suposições e encarar a realidade.Sempre alguém importante, que se 
progresso e do bem-estar da Humanidade. Se Chico dizia-se a pulga do leão, é bem destacou em determinado setor de atividade.

*** provável que tenhamos sido um Dipylidium Não se ouve falar de lixeiro, operário, 
Mesmo sem procurar por revelações, caninum, o verme da pulga.camponês, homem do povo…

podemos ter uma idéia do que fomos, Detalhe relevante, nesse assunto, amigo 
analisando nossas tendências, nossa Livro Rindo e Refletindo leitor:
maneira de ser. com Chico Xavier  Richard Considerando que os que se destacam na 

Mas, é preciso cuidado para não Simonettipolítica, nas artes, na religião, constituem 
interpretar de forma equivocada os sinais.minoria, certamente há algo de equivocado 

Alguns exemplos: Colaboração:   nessas revelações que privilegiam todos os 
consulentes.  Edgar Feres Filho

 Gostar de roupas elegantes e caras.A experiência demonstra que são 

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 PULGA

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Cap. VIII  Item 1  ESE escalracho, em torno da lavoura melhor se não engarrafares fel ou vinagre 
nascente, e atitudes valorosas devem no coração.“Tendo cuidado de que ninguém se prive 
extirpar do espírito as recordações     Emmanuel (Waldo Vieira)da graça de Deus e de que nenhuma raiz 
amargas, suscetíveis de perturbar o de amargura, brotando, vos perturbe e, (De “O Espírito da caminho.por ela, muitos se contaminem.”  Paulo Verdade”, de Francisco Se alguém te trouxe dano ou se 

Cândido Xavier e Waldo 
alguém te feriu, pensa nos danos e nas  Raízes de amargura existirão sempre, Vieira  Autores Diversos)
feridas que terás causado a outrem, nos corações humanos, aqui e ali, como 
muitas vezes sem perceber. E tanto sementes de plantas inúteis ou venenosas 
quanto estimas ser desculpado, perdoa estarão no seio de qualquer campo.
também, sem quaisquer restrições.Contudo, tanto quanto é preciso 

Observa a sabedoria de Deus na expulsar a erva daninha para que haja 
esfera da Natureza.colheita nobre e farta, é indispensável 

A fonte dissolve os detritos que lhe relegar ao esquecimento os problemas 
arrojam.superados e as provações vencidas, para 

A luz não faz coleção de sombras.que reminiscências destruidoras não 
Caminha alegremente e constrói para brotem no solo da alma, produzindo os 

o bem, porque só o bem permanecerá.frutos azedos das palavras e das ações 
Seja qual for a dor que hajas sofrido, infelizes.

lembra-te de que tudo amanhã será Mãos prestimosas arrancarão o 

Colaboração: 
Leudimila R. 
Tempeste

CAMINHA ALEGREMENTE

A USE/Lins estará marcando 
para meados de Dezembro duas 

reuniões de trabalho: para a 
diretoria e conselheiros da 

entidade e com evangelizadores 
das Casas Espíritas 

participantes do Mês Espírita 
de Outubro com a finalidade de 
discutir as atividades atuais da 

evangelização infantil e 
planejar a área para 2010, ano 
que a USE/Lins dedicará todos 

seus esforços em prol desse 
trabalho com apoio e 

participação das Casas e seus 
evangelizadores.. Aguardem!
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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 800 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

enhor ensina-nos a orar, sem dificuldades...
esquecer o trabalho. Ajuda-nos para que a ninguém SA dar, sem olhar a quem. façamos aquilo que não 

A servir, sem perguntar até quando... desejamos para nós...

Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que A sofrer, sem magoar, seja quem for.
a nossa felicidade mais alta será, A progredir, sem perder a simplicidade.
invariavelmente, aquela de cumprir seus A semear o bem, sem pensar nos 
desígnios onde e como resultados...
queiras, hoje, agora e 
sempre.A desculpar, sem condições.

A marchar para frente, sem contar os Emmanuel - Chico Xavier
obstáculos. 

Colaboração: Prof. 
A ver sem malícia...

Waldomiro Borges Bana

A escutar, sem corromper os assuntos. 
A falar, sem ferir. 
A compreender o próximo, sem exigir 
entendimento...

A respeitar os semelhantes, sem reclamar 
consideração. 
A dar o melhor de nós, além da execução 
do próprio dever, sem cobrar taxas de 
reconhecimento...

Senhor, fortalece em nós, a paciência para 
com as dificuldades dos outros, assim 
como precisamos da paciência dos outros, 
para com as nossas próprias 

MENSAGENS DE EMMANUEL
ORAÇÃO NOSSA

LIVRO PARA ESTUDO: 

 amizade é o sentimento que imanta Na área dos amores de profundidade, a na alam ou indiferente ao elevo da sua 
as almas unas às outras, gerando presença da amizade é fundamental. fluidez. Aalegria e bem-estar. Ela nasce de uma expressão de simpatia, e Quando os impulsos sexuais do amor, nos 

A amizade é suave expressão do ser firma-se com as raízes do afeto seguro, nubentes, passam, a amizade fica. 
humano que necessita intercambiar as forças fincadas nas terras da alma. Quando a desilusão apaga o fogo dos 
da  emoção sob os  es t ímulos  do  Quando outras emoções se estiolam no desejos nos grandes romances, se existe 
entendimento fraternal. vaivém dos choques, a amizade perdura, amizade, não se rompem os liames da união. 

Inspiradora de coragem e de abnegação, a companheira devotada dos homens que se A amizade de Jesus pelos discípulos e 
amizade enfloresce as almas, abençoando-as estimam. pelas multidões dá-nos, até hoje, a dimensão 
com resistências para as lutas. Se a amizade fugisse da Terra, a vida do que é o amor na sua essência mais pura, 

Há, no mundo moderno, muita falta de espiritual dos seres se esfacelaria. demonstrando que ela é o passo inicial para 
amizade! Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa. essa conquista superior que é meta de todas 

O egoísmo afasta as pessoas e as isola. Discreta, apaga-se, para que brilhe aquele as vidas e mandamento maior da Lei Divina. 
A amizade as aproxima e irmana. a quem se afeiçoa. Franco, Divaldo Pereira. Da obra: 
O medo agride as almas e infelicita. Sustenta na fraqueza e liberta nos Momentos de Esperança. 
A amizade apazigua e alegra os momentos de dor. Ditado pelo Espírito Joanna 

indivíduos. A amizade é fácil de ser vitalizada. de Ângelis.
A desconfiança desarmoniza as vidas e a Cultivá-la, constitui um dever de todo 

colaboração : Luciana B. amizade equilibra as mentes, dulcificando aquele que pensa e aspira, porquanto, 
Arioli Trombinios corações. ninguém logra êxito, se avança com aridez 

ergunta: A que se devem tantos processo de seleção a que a humanidade está e desencarnados a se digladiarem em 
problemas espirituais existentes; sendo submetida. Sua presença em número explosões de ódio vingativo, totalmente Pparece-nos particularmente que essa tão avultado está subvertendo os valores alheios aos ensinamentos redentores de 

tendência vem se agravando. Em sua éticos de nossa época. Esta libertação final Jesus quando recomendava: “Amai aos 
análise, qual a explicação para o fato? em grande parte é a responsável pela vossos inimigos, Sede mansos como 

D r.  L a c e r d a :  E m  v i r t u d e  d a  obsessão e conseqüente psicopatia que se cordeiros, Bem-aventurados os mansos 
aproximação do “fim dos tempos”, observa de forma generalizada em nossos porque herdarão a Terra, Perdoai setenta 
apregoado pelos profetas de todas as épocas, dias. É de tal ordem a incidência da doença vezes sete”...
as trevas “foram libertadas por um pouco mental na civilização atual, que domina 
de tempo” (Apocalipse), isto é, espíritos soberana nos índices das estatísticas das Colaboração: Marlene 
inferiores tiveram permissão para enfermidades em todos os países. É um Felix Lanza. S.U.E. 
encarnarem em massa e poderem fazer estado mórbido eminentemente espiritual e A L L A N  K A R D E C -
opção entre os qualificados à “direita do atesta a imaturidade evolutiva da Cafelândia S.P.
Cristo” e os da “esquerda”, no vasto humanidade na grande massa de encarnados 

APOMETRIA: NOVOS HORIZONTES DA MEDICINA ESPIRITUAL
AUTOR: VITOR RONALDO COSTA

ALIANÇA ESPÍRITA DE 
PROPAGANDA E 
CARIDADE/AEPC

Revistas Infantis Coloridas 
(Espíritas) Gratuitamente  

somente pelo correio  envie 
dados e R$5,00 em selos  

endereço: AEPC/revistinha  
Rua Gino Amadei, 290  
Bairro Paulicéia  São 

Bernardo do Campo/SP 

 aepropagandaecaridade@gmail.com

.

AÇÃO DA AMIZADE
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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

stivemos dia 01/10 na 
Com. Esp. de Guaimbê,   Eprestigiando a abertura do 

17º  Ciclo de Palestras organizado 
pela USE de Lins. A companheira  
Maria Aparecida Golmia da cidade 
de Lins foi escalada para fazer a 
abertura da já tradicional troca de 
palestrantes que este ano tratou do 
capítulo 17 do ESE - Sede 
Perfeitos.

Já dia 10 de outubro o C.E. ‘‘Fé, Foi uma noite agradabilíssima, 
Amor e Justiça’’, recebeu o com a casa lotada. 
divulgador da doutrina, Ismael O mesmo ocorreu no C.E ‘‘Amor 
Gobbo, onde além de nos conceder e Caridade’’ de Getulina, onde foi 
uma entrevista, falou sobre ‘‘Allan agraciado com a presença da 
Kardec e seu tempo na história senhora Leny Lima Botelho, 
contemporânea’’. Deixou também também de Lins.
seu endereço de email, onde 
divulga diariamente notícia do 
meio espírita:  Igobi@uol.com.br

No dia 26/10, também no ‘‘Fé, 
Amor e Justiça’’, nos deu o prazer 
de sua presença, o irmão de 
Uberaba,William Alves de 
Oliveira, que dissertou sobre ‘‘O 
Heródes Moderno’’, dotado de 
uma didática ímpar e muita 
irreverência, tivemos momentos

de 
conhecimen-
to e emoção.

Por  tudo 
i s s o  t e m o s  
certeza abso-
luta que o mês 
de Kardec fica-
rá marcado por 
muito tempo 
em nossos co-
rações e em 
nossos espíri-
tos.

Mês de Kardec movimentou Getulina e região

Legendas
-Leny Botelho Lima -Aparecida Golmia -Ismael Gobbo
-Publico presente na palestra do Sr. Ismael Gobbo
-Prof.ª Leudimila e Prof. Waldomiro entregando mimo a 
esposa do Sr. Ismael Gobbo
-Edgar Feres entregando um mimo ao companheiro  
William Alves.



SUPLEMENTO
Um Informativo a Serviço de Lins e Região

REGISTRANDO
oi tudo ótimo!Não haveria melhor trouxe aos assistentes momentos de real paz com a arrecadação pecuniária que tem a 
frase para definir o 17º Mês de e reflexão. finalidade de ajudar na reforma do futuro FConfraternização Espírita da N o v o s  c o n h e c i m e n t o s . . . n o v o s  prédio funcional da USE/Lins.

USE/Lins. relacionamentos. Fomentaremos o desenvolvimento da 
Diríamos que foi um improviso, quando A USE/Lins, em si, corresponde às REDe  PAS (Rede Espírita Presença Amiga 

sabe-se da demanda de tempo e financeira expectativas até o momento, que é de suprir Solidária) através de voluntários de coração 
para realização de evento de tal as realizações que as Casas isoladamente que se disponham a trabalhar com um único 
envergadura. não conseguem fazer por si próprias, no objetivo caridade (amor e assistência) aos 

Mas era necessário que assim se fizesse todo concretizado. m a i s  n e c e s s i t a d o s ,  m a t e r i a l  e  
para alavancar  o Movimento, para Muita há de se fazer no campo do amor espiritualmente, para tanto estaremos 
alicerçar planejamento futuro e em termos fraternal e a caridade, literalmente. visitando todas as Casas de nossa região, 
“testar” a capacidade dos Espíritas de nossa As Casas fazem e continuarão a fazer....a buscando apoio e entendimento que a partir 
região de se fazerem presentes, quando se USE apoiará e fará, também. das Casas já existentes possamos chegar 
trata de trabalho em prol da Doutrina Para tanto, agora, partimos para sediar a com a Doutrina onde ela, através de nós, 
Consoladora. entidade, provisóriamente, na Rua Diábase, deve estar presente.

Enfim...deu tudo certo! 5B, perto do Fórum de Lins. Juntar ali os Muito obrigado a todos que estiveram de 
Erros, diríamos enganos, servirão para recursos materiais e humanos e ter  um mãos dadas para o bem...de ouvir, de falar, 

correção de rumos... espaço de irradiação e concentração dos de refletir e de fazer...continuemos: ...Unir 
Elogios às vinte e quatro palestras trabalhos unificadores espíritas. Dizemos para Cumprir!

realizadas... provisório, mesmo porque estaremos 
Objetivos alcançados quanto a preparando o prédio recebido em Decio Bressanin-  presidente da 

r e a l i z a ç ã o  d a  F e i r a  d o  L i v r o  doação....lembremos, então, de agradecer USE/Lins
Espírita...divulgação! todos os companheiros que depositaram 

Harmonização através da Arte que confiança e colaboraram, até o momento, 

 amar a si mesmo e o trabalho de unamos como irmãos. Ninguém faz A vivência é a documentação da nossa OUnificação Unificação de fora para dentro, pois é efeito relação com a Doutrina Espírita", 
de uma causa interior. Kardec nos mostrou estabeleceu Alberto.A necessidade do auto-aperfeiçoamento 
isso, pois estabelecia para si, como meta, para o trabalho da Unificação foi assunto A alquimia deste processo de viver 
fazer viagens para conhecer e atender aos trabalhado com muita propriedade pelo Kardec é marcada pela depuração do nosso 
núcleos espíritas em outras cidades".expositor Alberto Almeida, elucidando Ser, com momentos de sofrimento pelo 

sobre a importância de haver uma boa A proposta de Bezerra de Menezes, na esforço da renovação do egoísmo, ou o 
relação intrapessoal (amar-se) para que mensagem intitulada "Unificação", choro da vitória e da alegria, da superação.
surja uma relação fraterna entre as pessoas recebida pelo médium Chico Xavier na "Neste momento, é Allan Kardec sofrido 
(amar ao próximo), no caminho da década de 70, foi trabalhada por Alberto na e chorado em nossas vidas", afirmou 
Unificação. reflexão sobre o papel dos trabalhadores Alberto. E para concluir: "O trabalhador 

espíritas no Movimento Espírita: "Seja "Como está se dando a nossa integração espírita, efetivamente, da Unificação é 
Allan Kardec não apenas crido ou sentido, no Movimento de Unificação Espírita?", aquele que olha para sua história de vida e 
apregoado ou manifestado, a nossa propõe como questionamento inicial. vê os monumentos realizados, que 
bandeira, mas suficientemente vivido, encontram ressonância na sua intimidade, Passando através de momentos que sofrido, chorado e realizado em nossas pois não são apenas uma obra externa para historicamente foram muito importantes vidas". os outros reconhecerem.para a Unificação dos espíritas, como o 

Kardec é colocado simbolicamente Pacto Áureo, de 1949, Alberto fala-nos da Pode não ser uma Casa Espírita, uma 
como o nosso encaixe com a Doutrina importância de trabalharmos juntos e URE, uma equipe de trabalho, mas algo que 
Espírita, pois é a chave que nos abre as unirmos os nossos esforços. Ressalta a foi concretizado na alma".
possibilidades de entender o grande proposição do Espírito de Verdade, no Fonte :  www.feparana .com.bredifício doutrinário.Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a Web site: www.feparana.com.br

necessidade de nos integrarmos na Explicou que um patamar mais alto Este foi o tema do Seminário que Alberto 
Doutrina Espírita na qualidade de precisa ser alcançado, não bastando ser Almeida realizou no dia 26 de junho, em 
trabalhadores para servir a Jesus, pois "nos espírita apenas enquanto fé ("crido ou Curitiba (PR), no Teatro da Federação 
tempos atuais, temos visto muitas pessoas sentido"), ou apenas manifestado como Espírita do Paraná, sob promoção da 
servindo-se de Jesus, ao invés de servir a nosso Ideal ("apregoado ou manifestado, a União Regional Espírita Metropolitana 
Jesus", afirmou. nossa bandeira"), mas é necessário trazer o Norte.

Esp i r i t i smo  pa ra  uma  d inâmica  Alberto desenvolveu sua argumentação 
intrapessoal.destacando três aspectos da Unificação que 

merecem atenção: a reunião, a união e a "É necessário não apenas sentir o 
fraternidade. Espir i t ismo perifericamente,  mas 

interiormente. É preciso estabelecer a "Não há Unificação sem união; não há 
concretização da fé na experiência pessoal, união sem reunião; não há reunião sem 
fazer com que a Doutrina Espírita esteja fraternidade.
dentro de nós e não apenas que estejamos 

É a fraternidade que nos sugere ir ao nós dentro dela.
encontro do outro, que nos propicia que nos 

NÃO HÁ UNIFICAÇÃO SEM UNIÃO

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

.



09/11/1941 Fundação da Associação Espírita Jesus Nazareno, no Rio de Janeiro, RJ. 

10/11/1835 Nascimento de Amália Domingo Sóler. 

10/11/1877 
Criada a Revista "Constância", em Buenos Aires, Argentina, o mais antigo órgão espírita 
da Argentina. 

10/11/1923 Nascimento do médium João Nunes Maia. 

11/11/1983 
O médium Divaldo Pereira Franco psicografa mensagem de Ernesto Bozzano em 
italiano, em Milão, Itália. 

12/11/1936 
Abertura do 9º Congresso Brasileiro de Esperanto, de 12 a 17, com a participação de 
Ismael Gomes Braga e Carlos Imbassahy. 

14/11/1849 
As irmãs Fox realizaram as primeiras demonstrações públicas de suas faculdades 
mediúnicas no Corinthian Hall, em Rochester. 

14/11/1876 
Nasce na Bahia Manoel Philomeno de Miranda. Divaldo Pereira Franco tem 
psicografado diversos livros desse Espírito. 

15/11/1939 Tem início o 1o. Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas no Rio de Janeiro. 

15/11/1942 Surge o jornal "A Nova Era", em Franca, SP, por iniciativa de José Garcia. 

18/11/1857 
Fundação do jornal "Two Worlds", em Londres, Inglaterra, pela escritora e médium 
Emma Harding Britten, transformado em revista, no ano de 1960. 

20/11/1919 
Desencarna o marechal Francisco Raimundo Ewerton Quadros. Foi o primeiro 
presidente de Federação Espírita Brasileira. 

23/11/1795 Nasce Amélie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de Allan Kardec. 

23/11/1904 
Descoberto em Hydesville, EUA o esqueleto do mascate assassinado na casa da família 
Fox, autor das comunicações em 30 e 31/03/1848. 

24/11/1871 
O jornal "The Times" publicou relatório sobre uma sessão espírita com Kate Fox e 
Daniel Dunglas Home. 

27/11/1892 
Fundada em Natal-RN a Sociedade de Estudos Espíritas, que se transformou mais tarde 
na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. 

29/11/1982 Desencarne de Edgard Armond, ligado à Federação Espírita do Estado de São Paulo. 

 

EFEMÉRIDES ESPÍRITAS  NOVEMBRO

ara cada amanhecer, alastram-se em 
decorrência  mais  um dia  de Paprendizado, de vivência neste e no 

plano maior...

Para que tenhamos força nas lutas de 
nossa trajetória, é necessária nossa elevação 
pessoal e principalmente espiritual.

Que nossos corações a cada dia encham-
se de bons sentimentos, embasados nos 
ensinamentos de JESUS nosso MESTRE.

Se as tempestades e turbulências vierem 
de forma inesperada, a fé sempre será nosso 
maior conforto na amenização de nossas 
dores.

Dias de vitória, dias de elevação assim 
virão com certeza!!!

A esplêndida luz está dentro de cada um 
de nós, quando nos harmonizamos 
intimamente aí sim: “Estamos de bem 
conosco e afinados a receber eternas bênçãos 
do alto”.

Esse é o mais sublime ensinamento!!!

Com a Graça de Deus me despeço,

                Irmão Ângelo

M e n s a g e m  P s i c o g r a f a d a  e m  
04/11/2009 - Centro Espírita “Aprendizes 
do Evangelho” Sabino-SP

Psicografia de Andréa Cristina 
Michelini

MENSAGEM uando à beira da morte, Alexandre Alexandre explicou:
convocou os seus generais e relatou 1 - Quero que os mais iminentes médicos Q
seus três últimos desejos: carreguem meu caixão para mostrar que eles 

1 - que seu caixão fosse transportado pelas NÃO têm poder de cura perante a morte.
mãos dos médicos da época; 2 - Quero que o chão seja coberto pelos 
2 - que fossem espalhados no caminho até meus tesouros para que as pessoas possam 
seu túmulo os seus tesouros conquistados ver que os bens materiais aqui conquistados, 
(prata, ouro, pedras preciosas...); E aqui permanecem;

3 - que suas duas mãos fossem deixadas 3 - Quero que minhas mãos balancem ao 
balançando no ar, fora do caixão, à vista de vento para que as pessoas possam ver que de 
todos. mãos vazias viemos e de mãos vazias 

partimos.Um dos seus generais, admirado com esses 
desejos insólitos, perguntou a Alexandre                         Iracema Laureano
quais as razões. 

HISTÓRIAS

PROMISSÃO/SP
VI ENCONTRO DA FAMÍLIA 

ESPÍRITA
7/novembro  20 h  palestra 
musicada: Moacyr Camargo
8/novembro  8 as 12:30 h  
palestras: Eugenia Maria (Jales/SP)  
André Luiz Valin Vieira 
nice_casadocaminho@yahoo.com.br 

ARAÇATUBA/SP
CASA DA CARIDADE  

PALESTRAS/NOVEMBRO/20 
HORAS

Dia 3  Leila Guerreiro Rocha  
“Não ponhais a Candeia debaixo 
do Alqueire”
Dia 10  Euripedes Alencar Cesário  
“Livre”
Dia 17  Watal Maia da Cruz  
“Buscai e Achareis”
Dia 24  Maderlene de Almeida 
Yamada  “Dai gratuitamente o que 
gratuitamente recebestes” 
Sequência das palestras: Ismênia 
Gasparini 
Rua Péricles Pimentel Salgado, 
1010  Bairro Umuarama

ALIANÇA ESPÍRITA VARAS 
DA VIDEIRA

7/novembro  13:30 as 18 h  
Encontro dos Evangelizadores 

EVENTOS NA REGIÃO
MARÍLIA/SP

6º Encontro de Presidentes das Casas Adesas da USE  Marília  
25/novembro  local: União Espírita João de Camargo  
pauta: 1) Projeto Casa Fraterna; 2) Encontro de Dirigentes e 
Trabalhadores Espíritas de Tupã; 3) Sorteio Kit Fonte Viva; 4) 
ESDE e 5) outros asuntos.

 PREPARAÇÃO PARA PALESTRANTE
Saiba como: www.academiadopalestrante.com

OS TRÊS ÚLTIMOS DESEJOS 
DE ALEXANDRE, O GRANDE 

03 - Leila Regina Assunção dos Santos (Lins)

04 - Lilian Gleice Ramos (Cafelândia)

05 - Andre Luiz. M.M. Figueiredo (Lins)

06 - Ismênia da Costa Claro Zonetti (Promissão)

20 - Arlem F. de Souza (Cafelândia)

21 - Martha Rodelo (Lins)

22 - Andre Franceschini Barros (Lins)

22 - Cecilia Dias Leal  (Sabino)

23 - Edna do Nascimento (Sales)

29 - Olga Pereira Viterlo (Lins)

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO



A o  t é r m i n o  d o  1 7 º  M ê s  d e  Espírita Joana D'arc, CE Dr. A. Bezerra de Mussi (Porto Alegre/RS); Renata Storti 
Confraternização Espírita da USE/Lins Menezes, CE Irmã Terezinha, ILDEB) (São Bernardo do Campo/SP), Carlo 
agradecemos: Aos palestrantes: Tupã/SP (Valci Silva); Sobrinho e Marina Lisboa (Rio de Janeiro), 
A todos diretores da Entidade, aos que Bauru/SP (Wellington Balbo); Marília/SP Isabele F. Bredariol, Jose Bastos e Leila 
estiveram diuturnamente acompanhando o (Dr. Donizete Pinheiro); Araçatuba/SP Regina Assunção dos Santos (Lins/S); 
evento; (Ismael Gobbo); Lins/SP ( Leny Lima Cleide Bucalon (Birigui/SP), Jose Ferriti 
A  t o d a s  C a s a s  p a r t i c i p a n t e s :  Botelho, Arquimedes Brumati, Maria Eny (Penapolis/SP); Leonardo Moreno Lima 
Avanhandava/SP (CE Francisco de Assis); Rossetini Paiva, Maria Aparecida O. Capellanes (Promissão/SP), Reinaldo 
Promissão/SP (Grupo Espírita Chico Golmia, Renata Golmia, Aylton G.C. Trombini Junior (Getulina/SP); Isadora 
Xavier, União espírita de Promissão; Paiva, Adriana Rodrigues, Dulce Maria S. Silva (Pernambuco), Maria Ferraz (Goiás); 
CEFEC e GAE e Casa do Caminho Dr. beccari, Ieda Claudia Craveiro Sálvio, Lima Silva (Minas Gerais)
Bezerra de Menezes); Sales/SP (CE Elide Craveiro Sálvio,  Flavio Natal Ao Clube do Livro Meimei e Droga Serv 
Fabiana de Jesus Maria Bezerra); Pereira, Luiz C.S. Akira); Getulina/SP (Lins/SP)
Sabino/SP (CE Aprendizes do Evangelho); (Edgar Feres Filho, Leudimila R. Tempest, A todos que estiveram presentes nas 
Pongaí/SP (CE Dr. A. Bezerra de Reinaldo Trombini Junior); Cafelândia/SP palestras e na Feira do Livro
Menezes); Cafelândia/SP (CE Amor e (Marlene Felix Lanza); Promissão/SP A todos que pessoalmente e/ou por 
Caridade e  SUE Allan Kardec);  (Dalva Shueire Parreira, Jose Airton S. correspondência (postal ou eletrônica), de 
Getulina/SP (CE Amor e Caridade e CE Fé, Parra),; Sabino/SP (Diogo do Nascimento vários credos religiosos, apoiaram com 
Amor e Justiça); Guaimbê/SP (Associação Cáceres) palavras carinhosas e estimuladoras.
Espírita de Guaimbê) e Lins/SP (Casa dos Aos Corais de Penápolis (Coração de Luz) Jesus, abençoe a todos...vibraremos por 
Espíritas, CE Irmãos aprendizes, Grupo e Birigui (Kardecanta) todos, também. MUITO OBRIGADO!
Espírita Humberto de Campos, Associação Aos poetas e poetisas: Flavio Tavares 

17º MÊS DE CONFRATERNIZAÇÃO ESPÍRITA DA USE/LINS

ia 31/10/2009 participamos do 
encerramento do 17º Mês Espírita Dda cidade de Lins, pelo motivo de 

ter participado do Concurso de Poesias, que 
no final foi esclarecido a partir do momento 
que foram recebidos 42 poesias, tornou-se 
um Encontro de Poesias, para prestigiar 
quem ama esta arte.

O Coral Kardecante da Sociedade Allan 
Kardec de Estudos Espíritas de Birigui foi 
convidado para fazer harmonização do 
ambiente e assim seguimos todos nós para 
uma grande e inesquecível festa aos nossos 

Décio Bressanin que nos recebeu com olhos e aos nossos corações, que através das 
muito carinho e atenção....fotos, conto um pouquinho.....

  Wellington Balbo de Bauru iniciando a 
sua palestra "Desafios da Vida à luz da 
Doutrina Espírita".

 A fachada do Grupo Espírita Humberto 
João Cremonesi atual Presidente do G. de Campos em Lins/SP.

E. Humberto de Campos e Décio, na 
abertura

 

 Coral Kardecanta do Kardec de Birigui, Declamação das poesias classificadas - Eu, Angela e Flávio contribuindo para a 
cantando e encantando e a Rita de Cássia José Bastos de Lins e sua poesia "Verbo palestra de Wellington.
Bonfim, maestrina e amiga querida!!!!! Ser".

  

ENCERRAMENTO DO FRATERNAL 2009



 Agradeço a DEUS e a JESUS por estes 
momentos lindos de viver que dão 
significação à minha existência, permitem 
eu estar próxima aos amigos que tanto amo, 
fazer novos amigos e ainda vivenciar 
momentos de extrena beleza como foi 
declamar a minha poesia que chegou com 
certeza ao coração de meu Pai, então a todos 
os amigos que proporcionaram-me este 
momento, a minha gratidão eterna e até o 
próximo, se o SENHOR assim nos permitir.

Beijos azuis amados amigos meus:)
Colaboração: Cleide Bucalon Excelente público prestigiando o 

Birigui/SPEncontro de Poesias, Coral Kardecanta e 
Wellington

E aqui toda a minha emoção a minha 
alegria em estar declamando a poesia que 
fiz em 2.007 para o meu pai que desferiu seu 
vôo de liberdade muito jovem, para o Pai 

 Meu minha homenagem "Vôo da 
Liberdade".

Décio e Bastos declamaram as poesias 
de Leonardo Moreno L. Capellanes de 
Promissão - "Caminhemos em União" e de 
Leila Regina A. dos Santos de Lins - "Meu 
bom amigo do além".

Aqui a minha emoção e alegria de ter 
conhecido estas duas estrelas Sr Lair e o Sr. 
José Ferreti

Abaixo  momentos  do  públ ico  
Noite de emoção e homenagens a dois interagindo com o Coral e enceramento 

trabalhores que fizeram de suas vidas um com a afirmação de que Amigos para 
hino ao amor, Sr Lair Alves Moreira e Sr. sempre, seremos!!!!! Foi um evento lindo 
Waldomiro Borges Bana. de viver e graças a DEUS eu estava lá!!!!!

 

DESTAQUES
- A agenda cumprida pelo Senhor Aylton 
e Maria Eny Rossetini Paiva, realizando 
palestras em várias Casas Espíritas de 

Aquidauana, São Gabriel do Oeste, 
Bonito e Campo Grande, cidades do 

Mato Grosso do Sul;
- A palestra do companheiro Willian, de 
Uberaba, realizada dia 26/outubro, na 
cidade de Getulina, no Centro Espírita Fé, 
Amor e Justiça.
- O seminário com o companheiro 
Francisco Ortolan, dia 25/outubro, na 
Sociedade União Espírita Allan Kardec 
de Cafelândia.
- Homenagem realizada quando do 
encerramento do Mês Espírita no Grupo 
Espírita Humberto de Campos, Lins, aos 
Senhores Lair Alves Moreira (Promissão) 
e Waldomiro Borges Bana(Getulina), 
merecidamente, pelos relevantes 
trabalhos realizados em prol da Doutrina 
Espírita.

 

AGRADECIMENTOS
- Ao Senhor Benedito Ferreira, da Taipa 

Imóveis, Umbandista, que tivemos a 
oportunidade de conhecer quando da 

Feira do Livro e que se mostrou 
unificador, colocando-se sempre a 
disposição do dialogo e apoio às 

iniciativas da USE/Lins;
- Ao Pastor Geraldo, da Igreja do 
Avivamento de Sabino, pelo convite feito 
quando da comemoração de 10 anos do 
Templo. Parabéns!
- Ao Senhor Milton, da Paper's Lins, 
dirigente do Clube do Livro Meimei de 
Lins, que se dispôs a apoiar-nos na Feira 
do Livro realizada dia 24.
- A todos companheiros espíritas que se 
dispuseram visitar e prestigiar as Casa co-
irmãs quando das palestras de Outubro 
demonstrando solidariedade e espírito 
unificador.
- Especial a Flavio Natal Pereira , vice - 
presidente da USE/Lins, que compareceu 
a inúmeras palestras do Mês, como 
lídimo representante da Entidade.


