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Inibmort

Waldomiro (Dinho), Amor e Justiça'' estão adiantadíssimas, mas 
avisa que em decorrência da ainda necessita de alguns retoques, 
a u s ê n c i a  d a  c o m p a n h e i r a  portanto se você ainda não colaborou o que 

Waldinete ele vai assumir a posição de está esperando para exercer a caridade 
coordenador do curso de quinta-feira no material?
''Fé, Amor e Justiça'', portanto as aulas irão - Atenção às mensagens que chegam a 
continuar. sua caixa de email, lembre-se sempre do 

- A USE Intermunicipal de Lins está que Kardec nos disse, antes renegar 
necessitando de doadores para manter o noventa e nove verdades do que aceitar uma 
programa de Rádio, que vai ao ar todos os mentira. Investigue, conheça a verdadeira 
s á b a d o s  n a  R á d i o  A l v o r a d a  fonte, discuta com amigos, passe-a pelo 
funcionando.Se você quiser colaborar entre crivo da razão e assim poderá aceitá-la 
em contato conosco ou com outros como idônea e retransmiti-la.
dirigentes da USE, principalmente o Sr. - Como todos sabemos maio é o mês das 
José Bastos. mães, também das noivas e por que não das 

- Findo o mês de Abril o saldo dos esposas, O Farol gostaria de parabenizar 
eventos foram totalmente positivos, todas essas mulheres que se esmeram para 
mesmo com uma divulgação acanhada e serem donas de casas, esposas, mães, 
envolvido pela sombra das festividades em enfermeiras, conselheiras, médicas, 
comemoração ao centenário de nascimento professoras, empresárias, psicólogas a toda 
de Chico Xavier e a exibição do longa hora e em todo lugar.
metragem sobre sua vida a 8.ª Semana Parabéns a você mulher!
Espírita foi sucesso total, com duas 
palestras iluminadoras e a exibição de Fiquem na paz do 
vídeos sobre a vida de Chico e Mestre Jesus e tenham um 
reencarnação. ótimo mês.

- As obras no Centro Espíritas ''Fé, 

CURTINHAS

ãe, que te recolhes no lar, entretanto, raros se recordam de que teus 
atendendo à Divina Vontade, olhos jazem nevoados de pranto e de que Mnão fujas a renúncia que o p a d e c e s  a n g u s t i o s a  f o m e  d e  

mundo  te  reclama  ao  coração. compreensão e carinho.
Recebeste no templo familiar o No entanto, continuas amando e 

sublime mandato da vida. ajudando, perdoando e servindo...
Muitas vezes, ergueste cada manhã, Se a ingratidão te relega à sombra na 

com o suor do trabalho, e confiaste à Terra, o Criador de tua milagrosa 
noite, lendo a página branca das abnegação vela por ti dos Céus, através 
lágrimas que te emanam da lama ferida. do olhar cintilante de milhões de 

Quase sempre, a tua voz passa estrelas.
desprezada, com vazio rumor o alarido Lembra-te de que Deus a fonte de todo 
das discussões domésticas, e as tuas o amor e de toda a sabedoria, é também o 
mãos diligentes servem com sacrifício, Grande Anônimo e o Grande Esquecido 
sem que ninguém lhes assinale o entre as criaturas.
cansaço... Tudo passa no mundo...

Lá fora, os homens guerreiam, entre Ajuda e espera sempre.
si, disputando a posse efêmera do ouro Dia  vi rá  em que o  Senhor,  
ou da fama, da evidencia ou da convertendo os braços da cruz de teus 
autoridade... Além, a mocidade , em padecimentos em grandes asas de luz, 
muitas ocasiões, grita festivamente, transformará tua alma em astro divino e 
buscando o mentiroso prazer do iluminar para sempre a rota daqueles que 
momento rápido... te propuseste socorrer.

Enquanto isso, medita e esperas, na 
solidão da prece, com que te elevas ao 
Alto, rogando a felicidade daqueles de (Do livro: Luz no Lar. Psic. de Francisco 
quem te fizeste o gênio guardião. Cândido Xavier.)

Quando o santo sobe às eminências 
do altar, ninguém te vê nas amarguras da Colaboração: Prof.ª 
base, e quando o herói passa, na rua, Leudimila 
coroado de louros, ninguém se lembra de Rodrigues  
ti, na retaguarda de aflição. Tempeste.

Deste tudo e tudo ofereceste, leudimilatempeste@

                       
 Meimei

CORAÇÃO  MATERNAL

MENSAGENS
 DE EMMANUEL

e  t e  e m p e n h a s  n a  
construção do caminho Spara a Vida Superior, não 

te emaranhes na viscosa teia de 
interesses inferiores que porventura ainda 
te prendem à Terra.

Para isso é necessário te acauteles 
contra a leviandade com que tantas vezes 
perturbamos o roteiro do próximo.

Sem a bênção da confiança e da simpatia 
entre os homens, ninguém pavimenta para 
si mesmo a senda abençoada do amor.

Compreendendo, em razão disso, o 
ensinamento do Mestre, guarda a 
sobriedade com o respeito aos outros o 
disputes posição de evidência onde muitos 
obedecem.

Não procures em teu favor privilégios 
inacessíveis a teu irmão.

Não amontoes disponibilidades 
financeiras pelo simples prazer da usura, 
onde a carência te cerca.

Não ostentes intelectualidade, ao lado 
da incultura.

Não desejes contentamento excessivo 
ao lado de quem chora.

Em suma, não indisponhas os 
semelhantes contra ti próprio, de vez que a 
subida para o Alto é feita em degraus de 
bondade e entendimento.

Não te armes com valores perecíveis do 
mundo, na marcha da ascensão para Deus e, 
sim, entesoura no coração e nos braços, nos 
ouvidos e nos olhos, nas mãos e nos pés, 
nos raciocínios e nos sentimentos a luz da 
boa vontade para com todos, porque 
somente compreendendo e amparando aos 
que nos rodeiam é que conquistaremos da 
Providência Divina o auxílio indispensável 
e positivo em favor de nós mesmos.

Do Livro: Inspiração, pisc. 
Chico Xavier

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

NOS CAMINHOS DA VIDA...

Você gostaria de 
adquirir livros 

espíritas ou a Revista 
Internacional de 

Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. 

Waldomiro Bana 
(Dinho)



No maravilhoso filme sobre a vida de Chico O irmão do Chico não hesitou e resolveu perturbadas assenhoreou o 
Xavier – que recomendamos a todos que visitá-lo, pedindo cooperação. apare lho  mediúnico ,  
assistam – aparece uma cena em que o Necessitava ausentar-se, mas o socorro ex ig indo  ass i s tênc ia  
médium mineiro aparece “apanhando” de às doentes não deveria ser interrompido. evangel izante ,  “seu” 
uma pessoa com uma Bíblia; para que os “Seu” Manuel aceitou o convite e, na Manuel tomou a Bíblia de grande formato e 
confrades conheçam o episódio real com hora aprazada, compareceu ao “Centro bateu, com ela, muitas vezes, sobre o crânio 
detalhes, transcrevemos um trecho do livro Espírita Luiz Gonzaga”, com uma Bíblia do Chico, exclamando, irritadiço:
“Lindos Casos de Chico Xavier” de antiga sob o braço direito. - Tome Evangelho! tome Evangelho!...
autoria de Ramiro Gama: A sessão começou eficiente e pacífica. O obsessor, sob a influência de 

Como de outras vezes, depois das preces benfeitores espirituais da casa, afastou-se, 
utando no tratamento das irmãs e instruções de abertura, o Chico seria o de imediato, e a sessão foi encerrada.
obsidiadas, José e Chico Xavier médium para a doutrinação dos obsessores. Mas o Chico sofreu intensa torção no Lgastaram alguns meses até que Um dos espíritos amigos incorporou-se, pescoço e esteve seis dias de cama para 

surgisse a cura completa. por intermédio dele, fornecendo a precisa curar o torcicolo doloroso.
No princípio, porém, da tarefa orientação e disse ao “seu” Manuel entre E, ainda hoje, ele afirma satisfeito que 

assistencial houve uma noite em que José outras coisas: será talvez das poucas 
foi obrigado a viajar em serviço da sua - Meu amigo, quando o perseguidor pessoas do mundo que 
profissão de seleiro. infeliz apossar-se do médium, aplique o terão tomado “uma surra 

Mudara-se para Pedro Leopoldo um Evangelho com veemência. de Bíblia”...
homem bom e rústico, de nome Manuel, - Pois não, -respondeu o diretor muito 

Colaboração: Edgar Feres que o povo dizia muito experimentado em calmo, - a vossa ordem será obedecida.
Filhodoutrinar espíritos das trevas. E quando a primeira das entidades 

PÁGINAS DA VIDA
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

esde pequena, nos bancos mãe. Esquecer muitas vezes de você e 
escolares, mais ou menos pensar apenas naquele ser que é tão Dnessa época do ano, já frágil e dependente de meus cuidados. 

começávamos com os bilhetinhos e E foi assim a minha mãe. Quantas 
corações homenageando aquela que vezes cuidou de mim esquecendo dela, 
foi escolhida por nós para ser a nossa dedicando todo seu amor, paciência e 
mãe. Aquela pessoa que dedica a carinho comigo, me ensinando valores 
própria vida para cuidar de outra. que me servirão para a vida toda.

Como era mágico aprender a Esse Dia das Mães será diferente. 
escrever, para de próprio punho, contar Será um dia em que eu não terei mais a 
como era o meu amor por ela. minha mãe. Somente lembranças e 

Alguns dias antes dela partir, estava muita saudade que jamais o tempo 
eu procurando alguns documentos e conseguirá apagar.
tive uma surpresa: encontrei em suas Jamais conseguirei ser metade da 
coisas aqueles bilhetinhos que há mãe que foi para mim, mas tento a cada 
muito eu havia escrito. Vi que não só dia lembrar do que ela gostaria que eu 
p a r a  m i m ,  m a s  p a r a  e l a  fizesse para o meu filho. E ele também 
principalmente, eles tinham muito se lembrará da sua vovó que como ele 
significado, pois não estavam mesmo diz, virou uma estrelinha.
guardados, amarelados com o tempo, Feliz Dia das Mães para todas 
mas estavam todos ali numa caixinha. aquelas que dedicam a sua vida para 
Ela sempre guardou tudo... fazer feliz outras pessoas. Que o 

O tempo passou, eu cresci e Mestre Jesus possa abençoa-las com 
também fui escolhida para gerar e muita paz e sabedoria, 
cuidar de uma vida. Um espírito que pois amor sei que tem 
precisava reencarnar no meu lar, ao sobrando.
meu lado, para que pudessemos     
aprender juntos. Foi a partir desse dia  Luciana Beatriz Arioli 
que eu realmente entendi o que era ser Trombini

A SURRA DE BÍBLIA

O PRIMEIRO DE MUITOS DIA DAS MÃES

ISMAEL GOBBO
NO C.E. ‘‘FÉ, AMOR 

E JUSTIÇA’’
DIA 10/05 - ÀS 20:00 

TEMA: PAULO DE TARSO 
- A VIDA E A OBRA DO 

APÓSTOLO DOS GENTIOS

3.º CONGRESSO BRASILEIRO 
HOMENAGEOU CHICO 

XAVIER 
 3º. Congresso Brasileiro de 
Espiritismo, promovido pela OFederação Espírita Brasileira, foi 

realizado com pleno êxito entre os dias 16 e 
18 de abril de 2010, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, em 
Brasília. Cerca de cinco mil congressistas 
participaram do evento tendo como tema 
central: “Chico Xavier: Mediunidade e 
Caridade com Jesus e Kardec”.

A abertura contou com apresentações 
artísticas de alto nível e da Banda dos 
Dragões da Independência. O evento foi 
aberto pelo presidente da FEB Nestor João 
Masotti. O vice-presidente da República 
José de Alencar compareceu e fez uso da 
palavra. Integraram a mesa o ministro da 
Previdência Social Carlos Gabas, 
representantes dos Correios, da Casa da 
Moeda, deputados federais Raquel Teixeira 
e Luiz Carlos Bassuma, Eurípedes Higino 
dos Reis, o secretário geral do CFN da FEB, 
os presidentes das 27 Entidades 
Federativas Estaduais, Marlene Nobre 
representando as Entidades Nacionais 
Especializadas. A palestra inicial foi 
proferida por Divaldo Pereira Franco. 
Houve o lançamento nacional do Selo 
C o m e m o r a t i v o  e  d a  M e d a l h a  
Comemorativa do Centenário de Xavier.
(Fonte:  ht tp:/ /www.100anoschico 
xavier.com.br/)
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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

 PROFISSIONALISMO 
RELIGIOSO

Meu mestre e Senhor Jesus. forças para que operem comigo o Teu 
Louvado seja o Teu iluminado amor. 

Espírito! Louvado seja Deus, o nosso Pai 
Nos momentos penosos da minha Celestial a quem conheço, Senhor por 

vida tenho-me apegado contigo e Teu intermédio e a quem amo e adoro, 
nunca deixei de merecer a Tua se guardo o Teu preceito. 
misericórdia. Cairbar Schutel 

Nos momentos de alegria e (Do Livro: Espiri t ismo para 
abundância da minha vida, nunca Crianças)
deixei de Te render graças e cantar 
louvores ao Teu incomparável 
Espírito. 

Ajuda-me Senhor, nas minhas 
deficiências, preenche as minhas 
falhas, enche os meus claros com o 
Teu beneplácito e não permitas que 
pelos meus defeitos seja a Tua 
Doutrina escandalizada e a Tua 
palavra maculada. 

Sou Teu discípulo e Te amo como o 
cão fiel ama ao seu dono. Sou criança 
ignorante. Tem compaixão de mim! 

Abençoa a todos os Espíritos, meus 
irmãos, que me sustentam e dá-lhes 

1- Como situar a mentira?
     Um dos piores flagelos da Humanidade, 
presente em todas as culturas. O profeta 
Isaías afirma taxativamente que “todo 
homem é mentiroso”.  Refere-se,  
obviamente, ao gênero humano.

As mulheres adoram fofocas e boatos, 
que raramente guardam fidelidade plena à 
realidade dos fatos.

QUEM PISOU NA BOLA?

Com referência a pergunta n.o 1 da 
página 81, do livro Não pise na bola, do 
autor Richard Simonetti, acredito que há 
um grande engano de sua parte, ele 
comenta que as mulheres é dada as fofocas 
e boatos que não são condizentes com a 
verdade.

Faltou caridade em suas palavras por se 
tratar de um orador e autor espírita 
conhecido em toda nossa 
região.

Marlene Felix Lanza – 
S.U.E “ALLAN 

KARDEC” - 
Cafelândia – S.P.

A MENTIRA

- Esta questão, na atualidade, se 
constitui na maior ameaça para os nossos 
princípios na Terra...Sorrateiramente, a 
pretexto de divulgação da Doutrina, muitos 
estão enriquecendo. O idealismo é a pele de 
cordeiro ocultando o lobo famulento da 
ambição. Estão fabricando médiuns, que 
por sua vez, estão fabricando livros.

- O profissionalismo religioso e o 
elitismo no Espiritismo estão começando a 
descaracterizá-lo, mas os espíritas que por 
isto se responsabilizarem, na vida além da 
morte, não haverão de ser nem a caricatura 
de si mesmos!...

Palavras de Deolindo Amorim, contidas 
n o  L i v r o :  Vi d a  d e  
Médium, Carlos A Bacelli 
e Ramiro Gama.

Paulo Bueno Lanza – 
S.U.E “ALLAN 

KARDEC” 
Cafelândia – S.P.

Iº SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA DA INFÂNCIA 
2010 

           PROMOÇÃO                 REALIZAÇÃO                     APOIO 
 

U.S.E 
INTERMUNICIPAL 

LINS/SP 

SOCIEDADE 
UNIÃO ESPÍRITA 

ALLAN KARDEC 

 

RUA JOÃO CAVA 
SANCHES, 51 

 

CAFELÂNDIA/SP 

 

CASAS ADESAS 
CAFELÂNDIA, GETULINA, 
GUAIMBÊ, LINS, PONGAÍ 

SABINO 
E 

CASAS CONVIDADAS 
 
 

 

DATA: 30 DE MAIO DE 2010 
HORÁRIO: 9 AS 16 HORAS 

LOCAL: SOCIEDADE UNIÃO 
ESPÍRITA ALLAN KARDEC 

ENDEREÇO: RUA JOÃO CAVA 
SANCHES, 51 

CAFELÂNDIA/SP 

 

TEMA 
‘REFLEXÃO E APRENDIZADO” 

FACILITADORES 
WALTER OLIVEIRA ALVES 

E 
EQUIPE 

(ARARAS/SP) 
 

 

INFORMAÇÕES 
PAULO BUENO LANZA 

(CAFELÂNDIA/SP) 
paulobuenolanza@yahoo.com.br 

– (14) 3544 1508 
DECIO BRESSANIN 

deciobressanin@yahoo.com.br – 
(14) 3546 1022 

 

 INSCRIÇÕES 

- TAXA: R$ 20,00 
(APOIO À ORGANIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO) 

- CONFIRMAÇÃO: ATÉ DIA 
20/MAIO/2010 

(ENDEREÇOS AO LADO) 
- TAXA: QUITAR NA CHEGADA 

“VAGAS LIMITADAS” 

 

WALTER OLIVEIRA ALVES E EQUIPE 
(ARARAS/SP) 

 
Walter Oliveira Alves é de Araras, São Paulo. Pedagogo e professor de psicologia da educação, 

filosofia da educação e didática, autor de vários livros voltados principalmente à pedagogia espírita.  
Desenvolve um trabalho de educação e evangelização infanto-juvenil. Responsável pelo site 

www.evangelizar.org.br , onde encontram-se várias informações sobre o tema. 
Livros: 

- Educação do Espírito: Introdução à Pedagogia Espírita 
- Prática Pedagógica na Evangelização: Conteúdo e Metodologia – Vol. I 
- Prática Pedagógica na Evangelização: Conteúdo e Metodologia – Vol. II 

- Deus, Nosso Pai. 
- Introdução ao Estudo da Pedagogia Espírita: Teoria e Prática. 

- O Teatro na Educação do Espírito 
- Prática Pedagógica na Evangelização – Vol. III 

....UNIR PARA CUMPRIR! 

CARTA A JESUS 
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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 o Prof. Waldomiro B Bana-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

DOS 100 ANOS DO CHICO À 8ª SEMANA ESPÍRITA

Dia 02/04 - Prof.ª Leudimilla
homenageia Chico Xavier

Presidente do C.E. ‘‘Amor e Caridade’’,
Romualdo, tece seus comentários

Sr. Falqueiro encantou-nos com histórias 
de Chico Xavier e Jerônimo Mendonça

Dia 03/04 - Wellerson Santos nos
presenteia com sua dissertação 
sobre os apóstolos do Cristo

A companheira Silvia foi a sortuda 
e recebe o livro das mãos do orador.

Dia 26/04 - Dr. Júlio Nascimento, abre
a 8.ª Semana Espírita de Getulina.

Centro Espírita ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
Completamente lotado com a abertura
da 8.ª Semana Espírita de Getulina

Edgar Feres, presenteia o orador com
um singelo mimo

Dia 30/04 - No Centro Espírita ‘‘Amor
e Caridade’’ - Diogo Cárceres, encerra
a 8.ª Semana Espírita de Getulina.

AGRADECIMENTOS
A todas as pessoas que durante 

os eventos do mês de Abril 
colaboraram, seja como orador, 

organizador, divulgador e 
principalmente expectador, pois 
sem a sua presença nada do que 

foi realizado teria sentido.


