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omo todos sabem o nosso facho de Portanto peço que entrem em contato o 
luz mensal estará completando no mais rápido possível para que já no inicio Cmês de dezembro sua trigésima de 2.011 a distribuição do nosso mensário 

edição, graças a Deus e às pessoas que o possa chegar a muito mais corações.
patrocinam. Mais uma vez, a USE Intermunicipal de 

São tiragens mensais de 800 (oitocentas) Lins realizou o Ciclo de Palestras, 
cópias, distribuídas aos centros de nossa englobando não só as casas adesas, mas 
região. Por causa da ajuda de algumas também abrindo espaço às que não fazem 
almas bondosas, não precisamos gastar parte dessa sociedade. Parabenizamos 
com os correios, para que esta versão em todos os que estiveram envolvidos com esta 
papel chegue às suas mãos. maratona de eventos que levaram o tema 

Em decorrência desta informação, reitero ‘‘Muitos os chamados, poucos os 
que o único gasto que temos é com a sua escolhidos’’ a um contingente inumerável 
impressão.  Por isso venho através deste, de espíritos. Sem nos esquecer das palestras 
pedir a todos os dirigentes que recebem o complementares, apresentadas por 
‘‘O Farol’’ em sua casa de oração, que convidados que engrandeceram o mês 
atente-se se não estão chegando uma espírita.
quantidade excedente de cópias e Deixo também meu agradecimento 
consequentemente sobrando jornais que especial à Sra Nice, presidente do GAE e 
poderiam ser entregues a outros centros. CC Bezerra de Menzes de Promissão e aos 

Necessito também, receber informações queridos novos amigos que nos acolheram 
das casas que gostariam de receber algumas no dia 07/11.
cópias. Temos a ciência que estas 800 Infelizmente o espaço é curto e seria 
cópias não conseguirão chegar às mãos de impossível publicar todas 
todos os espíritas no nossa região. as imagens dos eventos, 

O que propomos é que após analisarmos a mas futuramente estarão 
quantidade excedente e os pedidos dos ilustrando o site.
centros que ainda não o recebem,  Um ótimo mês.
encontrarmos uma maneira de atender a 

Inibmort
todos.

AOS DIRIGENTES DAS CASAS ESPÍRITAS

e você está feliz, ore sempre, quem errou, de modo a aprendermos 
rogando ao Senhor para que o discernimento e tolerância. 
equilíbrio esteja em seus passos. Se você possui  conhecimentos S

Se você sofre, ore para que não lhe falte superiores, ore para que não lhe falte a 
compreensão e paciência. disposição de trabalhar, a fim de transmití-

Se você está no caminho certo, ore para los a outrem, sem qualquer idéia de 
que não se desvie. superioridade, reconhecendo que a luz de 

Se você está de espírito marginalizado, sua inteligência vem de Deus que no-la 
sob o risco de queda em despenhadeiros ou concede para que venhamos a fazer o 
perigosos declives, ore para que o seu melhor de nosso tempo e de nossa vida, 
raciocínio retome a senda justa. entregando-nos, porém, à responsabilidade 

Se você está doente, ore a fim de que a de nossos próprios atos. 
saúde possível lhe seja restituída. Se você ainda ignora as verdades da vida, 

Se você tem o corpo robusto, ore para ore para que o seu espírito consiga 
que as suas forças não se percam. assimilar as lições que o Mais Alto lhe 

Se você está trabalhando, ore pedindo a envia. 
Deus lhe conserve a existência no Ore sempre. 
privilégio de servir. A oração é o momento de luz, nas 

Se você permanece ausente da atividade, obscuridades e provas do caminho de 
ore, solicitando aos Mensageiros do Senhor aperfeiçoamento em que ainda nos 
lhe auxiliem a encontrar ou reencontrar a achamos, para o nosso encontro íntimo 
felicidade da ação para o bem. com o amparo de Deus.

Se você já aprendeu a perdoar as ofensas, 
ore para que prossiga cultivando Do livro “Tempo de Luz”, 
semelhante atitude. André Luiz, Francisco 

Se você reprova ou condena alguém, ore Cândido Xavier, 
rogando à Divina Providência lhe ajude a Colaboração: Luciana 
entender o que faríamos nós se Beatriz Arioli Trombini
estivéssemos no lugar de quem caiu ou de 

MOMENTOS DE LUZ

COMUNICADO
Após algumas consultas e devido a 
reduzidíssimas inscrições, o que 
não justifica realmente uma 
confraternização em escala regio-
nal, decidimos pelo cancelamento 
do 2º Confraternizar previsto para 
dia 14 de novembro de 2010, em 
Sabino/SP.
Solicitamos a todos que receberem 
esse comunicado que, por obsé-
quio, repasse-o aos dirigentes das 
Casas que por ventura não tenham 
endereço eletrônico, e que também 
sejam comunicados a todos que in-
teressam em receberem o mesmo.

 
Decio Bressanin

-presidente-
USE/LINS

CONHEÇA O SITE DA USE
http://uselins.wordpress.com/

‘‘NOSSO CINEMA’’

DIA 21/11 

C.E. ‘‘FÉ, AMOR E 
JUSTIÇA’’

FILME:
AMOR ALÉM DA 

VIDA 

19:30 HS

Envie-nos material através 
do site:

uselins@gmail.com

NASCER, 
MORRER, 

RENASCER 
AINDA E 

PROGREDIR 
SEMPRE 

TAL É A LEI
ALLAN KARDEC



esejando ganhar um ordenado obras magistrais, exclama: Emmanuel, a seu lado:
melhor e ter um cargo nos — Mas você não é o Chico Xavier, - Há pouco, saí de Dquadros do funcionalismo autor de tantas obras eruditas, que uma casa com esse 

federal, Chico resolveu inscrever-se à versam sobre História, Ciência, nome. Fiz a prova de 
prova de datilógrafo do DASP. Filosofia, revelando conhecimentos datilógrafo e não logrei aprovação. E 

Na época aprazada, foi chamado e profundos de nossa língua? agora, aqui, encontro também o 
compareceu. Fez o que lhe foi possível - Sou apenas o médium. As obras mesmo DASP. E seu guia informa-lhe 
fazer, aquilo que seu segundo ano de são dos espíritos - respondeu-lhe bondoso:
instrução primária lhe possibilitou. humildemente Chico. - Lá embaixo, na Terra, existe o 
Não se saiu bem nas provas escritas. - Então, rapaz - continuou o D E P A R T A M E N T O  
Mas os examinadores deixaram que examinador -, diante disto, agora A D M I N I S T R A T I V O  D O S  
ele fizesse a prova oral, como uma acredito que o espiritismo é uma SERVIDORES PÚBLICOS, ao passo 
compensação... verdade, porque verifico que você, que aqui existe coisa diferente: 

Um dos examinadores fez-lhe pelo que demonstrou, não poderia D E P A R T A M E N T O  
várias perguntas sobre Português, escrever tamanhas maravilhas. A D M I N I S T R A T I V O  D O S  
Matemática, História, Geografia, etc. Foi  reprovado. SERVIÇOS DO PAI. Naquele você 
Mas, o pobre médium pouco sabia Voltou a Pedro Leopoldo com a não conseguiu ser  
dessas disciplinas. Surpreso com sua fisionomia triste, desanimada. Dormiu datilógrafo, mas aqui 
i g n o r â n c i a ,  o  e x a m i n a d o r ,  e sonhou. Viu-se defronte de um você já é.
identificando-o como sendo o casarão em cujo frontispício estava 
conhecido intermediário dos espíritos escrito: DASP.
de Pedro Leopoldo, autor de tantas E exclamou para o espírito de 

C o l a b o r a ç ã o :  
Edgar Feres Filho

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

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -
DATILÓGRAFO DA 
ESPIRITUALIDADE

Fique por dentro da moda. Visite a

"Porfiai por entrar pela porta estreita, algo realizar de útil, menosprezando os 
porque eu vos digo que muitos procurarão compromissos assumidos.
entrar, e não poderão." - Jesus. (LUCAS, Em geral, quase todos os homens 
13:24.) somente acordam quando a enfermidade 

ntes da reencarnação necessária lhes requisita o corpo às transformações da 
ao progresso, a alma estima na morte.A‘‘porta estreita’’ a sua oportuni- "Ah! se fosse possível voltar!..." - 

dade gloriosa nos círculos carnais. pensam todos.
Reconhece a necessidade do sofrimento Com que aflição acariciam o desejo de 

purificador. Anseia pelo sacrifício que tornar a viver no mundo, a fim de 
redime. Exalta o obstáculo que ensina. aprenderem a humildade, a paciência e a 
Compreende a dificuldade que enriquece fé!... com que transporte de júbilo se 
a mente e não pede outra coisa que não seja devotariam então à felicidade dos 
a lição, nem espera senão a luz do outros!...
entendimento que a elevará nos caminhos Mas... é tarde. Rogaram a "porta 
infinitos da vida. estreita" e receberam-na, entretanto, 

Obtém o vaso frágil de carne, em que se recuaram no instante do serviço justo. E 
mergulha para o serviço de retificação e porque se acomodaram muito bem nas 
aperfeiçoamento. "portas largas", volvem a integrar as 

R e c o n q u i s t a n d o ,  p o r é m ,  a  fileiras ansiosas daqueles que procuram 
oportunidade da existência terrestre, volta entrar, de novo, e não conseguem.
a procurar as "portas largas" por onde Fonte: Livro - Vinha de Luz, Francisco 
transitam as multidões. Cândido Xavier, pelo 

Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo espírito Emmanuel.
menor esforço.

C o l a b o r a ç ã o :  P r o f . ª  Temendo o sacrifício, exige a vantagem 
Leudimi la  Rodr igues   pessoal. Longe de servir aos semelhantes, 
Tempeste.

reclama os serviços dos outros para si. l e u d i m i l a t e m p e s t e @  
E, no sono doentio do passado, hotmail.com

atravessa os campos de evolução, sem 

PORTA ESTREITA MENSAGENS DE 
EMMANUEL

 Homem perguntou ao 
Trabalho:O - Qual o elemento mais 

resistente que encontraste, observando a 
Natureza?

- A pedra, respondeu o Trabalho.
A água que corria brandamente em 

derredor, escutou o que se dizia e, em 
silêncio, descobriu um meio de pingar 
sobre a pedra e, com algum tempo, abriu-
lhe grande brecha, através da qual a água 
passava de um lado para outro.

O Homem anotou o acontecido e 
indagou da água sobre o instrumento que 
ela usara para realizar aquele prodígio.

A á g u a  h u m i l d e  r e s p o n d e u  
simplesmente:

- Foi a Paciência.

(Mensagem psicografada por Francisco 
Cândido Xavier. Do livro 
"A Semente de Mostar-
da") 

Colaboração  Prof .  
Waldomiro B. Bana

PACIÊNCIA E PRODÍGIO

Você gostaria 
de adquirir livros espíritas 
ou a Revista Internacional 

de Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)



AGRADECIMENTOS irmãos, presentes e anônimos, que realmente 
A todos que proporcionaram, na prática e nas são as pilastras sustentadoras da Doutrina 

vibrações, a possibilidade da realização. Consoladora em nossa região.
Os altos e baixos, as possibilidades ou não, Quiçá mais e mais companheiros de Doutrina 

dificuldades e acertos, refletidos, são meras venha se juntar a nós porque afinal a unificação 
passagens, pois o que fica, ao final, é a alegria de de idéias, sentimentos e crenças é que 
ter acontecido, acréscimo de aprendizagem, fortalecem que continuemos juntos na 
encontro de irmandade sintonizada e mais caminhada. Para tanto basta aquilo que Jesus 
amigos, irmãos, confrades, confreiras e mais espera de nós: coragem, vontade, 
companheiros, fortalecendo o Movimento participação, dedicação e fé que poderemos 
Espírita e acima de tudo alicerçando a realizar muito, cada qual na sua Casa, mas juntar 
unificação. forças na unificação, para que a caminhada seja 

Agradecimentos a…….. mais leve e profícua.
- Deus, Jesus,  Equipes Espirituais …unir para cumprir!

orientadoras da USE/Lins e das Casas Espíritas DECIO BRESSANIN
participantes; -presidente-

- Aos dirigentes e trabalhadores da USE/Lins, 
representados na pessoa de Flavio Natal Pereira, 
Vi c e - P r e s i d e n t e  d a  U s e / L i n s ,  q u e  
incansavelmente deu toda assistência pessoal ao 
evento e Dirigentes das Casas Espíritas 
participantes: CE Irmãos Aprendizes (Lins/SP) 
CE Dr. A. Bezerra de Menezes (Pongaí) AE 
Joana D’arc (Lins) SUE Allan Kardec 
(Cafelândia/SP) GAE e CC Bezerra de Menezes 
(Promissão/SP) União Espírita de Promissão 
(Promissão/SP) CE Fé, Amor e Caridade 
(Promissão/SP) CE Francisco de Assis 

Sonia Paz, no ‘‘Amor e Caridade’’(Avanhandava/SP) Comunidade Espírita de 
Guaimbê (Guaimbê/SP) CE Dr. A. Bezerra de 
Menezes (Lins/SP) CE Fé, Amor e Justiça 

Dr. Luiz A. Macedo em Guaiçara(Getulina/SP) CE Aprendizes do Evangelho 
(Sabino/SP) GE Humberto de Campos 
(Lins/SP) Casa dos Espíritas (Lins/SP) Núcleo 
Espírita Chico Xavier (Promissão/SP) ILDEB 
(Lins/SP) CE Irmã Terezinha (Lins/SP) CE 
Amor e Caridade (Getulina/SP) CE Amor e 
Caridade (Cafelândia/SP);

- Aos palestrantes que iluminaram o mês 
através do conhecimento que levaram à 
reflexão: Luis C. Akira Suehara (Lins/SP) Dr. 
Julio Nascimento Junior (Lins/SP) João 
Cremonesi (Lins/SP) Reinaldo Trombini Junior 
(Getulina/SP)Patrícia P.N.P. Bompean 
(Cafelândia/SP) Antonieta Nazaré Lima 
Coqueiro (Lins/SP) Edgar Feres Filho 

Público lota a câmara de Guaiçara(Getulina/SP) Leny Lima Botelho (Lins/SP) 
José Werneck de Castro (Lins/SP) Ieda Claudia 
Craveiro Salvio (Lins/SP) Telma Regina P. 
Rebolo (Lins/SP) Diogo do Nascimento 
Cáceres (Sabino/SP) Leudmila R. Tempest 
(Getulina/SP) Adriana Rodrigues (Lins/SP) 
Dalva Shueire Parreira (Promissão/SP) Sonia 
Paz (Lins/SP) Flavio Soares (Três Lagoas/MS) 
Ditinha Calixto (José Bonifácio/SP) Dr. Luiz 
Augusto Macedo (Guararapes/SP) Dr. Celso 
Vi t a l  (B i r igu i /SP)  Ademar  Modena  
(Penápolis/SP) e aos harmonizadores Coral 
Kardecanta e Rafael Zago (Birigui/SP) e ao 
poeta Jose Ferrite (Penápolis/SP)

- À Espiritualidade que proporcionou a 
colocação de Ponto de Luz em Guaiçara/SP com 
a realização de palestra na Câmara Municipal 
com o apoio e sustentação de Flavio Carneiro, 
Dr. Adriano Maidan, Presidente da Câmara 
Municipal, Ver. Geraldo Baiano, secretária da 
Câmara Solange S. Buzinaro Pereira, 
Jornalistas Gilson Jorge Herrero, Érika C. 
Teixeira Herrero e Guilherme Ferreira da Costa, 
do Jornal City News da mesma cidade

- Ao Prefeito Gilmar Jose Siviero e Assessora 
Glaibele de Sabino/SP que também tem dado 
apoio às realizações da USE/Lins;

- À USE Regional de Bauru na pessoa do 
Senhor Aylton Paiva e tantos companheiros que 
enviaram vibrações.

Enfim os agradecimentos eternos e que 
possamos continuar a caminhada sempre 
contando com tantos companheiros, amigos e 

FEIRA DO LIVRO
Mais uma realização do prof. Waldomiro 
e do companheiro Marcos.
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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.

18º MÊS DE CONFRATERNIZAÇÃO ESPÍRITA – USE/LINS

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

NOTA
Na palestra realizada na cidade de 
Guaiçara no último dia 16/10, envolvido 
pela importância do momento, pela 
emoção e ainda pela inexperiência 
relativa à apresentação de eventos 
daquele porte, cometi algumas falhas, 
pela quais  peço desculpas aos 
guaiçarenses, ao palestrante e às demais 
pessoas presentes.
         FLÁVIO NATAL PEREIRA

Reinaldo Jr. no GAE em Promissão

Ieda, no Fé, Amor e Justiça
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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

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

EVANGELHO - C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”
TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 15/11 - 
Tema: Insight

DIA 22/11- 

DIA 29/11 - 
Tema: A  Definir

DIA 06/12 - Reinaldo Trombini Junior
Tema: Júpiter e alguns outros mundos

Reinaldo Trombini Junior

Edgar Feres Filho

Leudimila Rodrigues Tempeste

Tema: A  Definir

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868

TUDO ACABOU EM PIZZA
ábado, dia 09 de outubro, realizou-se 
no C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’, a já Stradicional comemoração do Dia das 

Crianças. 
Diferente do último ano que os pequenos 

se fartaram de salgadinhos, desta vez a festa 
foi provida com pizzas. Também foram 
agraciados com refrigerantes, chocolates e 
um enorme bolo.

A todos que auxiliaram nesta empreitada, 
fica o agradecimento dos responsáveis 
pelos trabalhos de evangelização infantil 
realizados todos os sábados às dez horas.

Obrigado!

ESTREIA DE ‘‘NOSSO CINEMA’’
pós 17/10, todo terceiro Domingo também se fartarão com uma deliciosa 
de cada mês, será exibido no C.E. pipoca feita pela companheira Cremilda.A‘‘Fé, Amor e Justiça’’ um filme de No próximo mês será exibido o filme 

conotação espírita. A estreia não poderia ‘‘Amor além da vida’’ - dia 21/11.
começar melhor, com a exibição do Filme: 
Chico Xavier, do diretor Daniel Filho, um 
dos recordistas de público do cinema 
nacional. 

Com a casa lotada a primeira sessão 
emocionou aos companheiros que 
estiveram presentes.

Esta é mais uma ideia criativa do prof. 
Waldomiro B. Bana, que além de 
proporcionar momentos inesquecíveis 
àqueles que vierem frequentar as sessões, 

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seu Centro
.

Campanha

Temos fome!
I

Sim temos fome,
Não do físico, claro,
A fome do espírito,

Essa vem de outros avatares,
Conosco estará por muito tempo,

E em muitos lugares.
Enquanto a nossa evolução 

estiver,
Por distantes patamares.

 
II

Enquanto a fome do corpo.
Podemos saciá-la, em alguns 

minutos
A do espírito só com a eternidade,

Depois de adquirirmos, muitos 
atributos!

 
III

 A fome do corpo logo retorna,
A do espírito uma vez saciada,

Nunca mais advém,
Pois daí para frente, será outra 

estrada,
O sentimento toma outras formas,

Que são todas voltadas,
Para o caminho do bem!

Autor: José Bastos.

POESIA

ada é mais gratificante do que ver o 
sorriso estampado nas faces Ndaqueles que as vezes não tem nem 

o necessário para subsistir.
Nada é mais grandioso ao ser humano 

que consegue, através do gesto simples de 
dar sem receber, auxiliar o próximo, sem 
ver  a quem.

Nada pagará o dia de felicidade que ficará 
guardado na memória de alguns destes 
pequenos, do que poder sorver um sabor 
diferente em suas vidas. Mesmo que esse 
gosto seja de uma simples pizza.


