
 cada dia que passa uma certeza vem também?
atenuar dúvidas que dominam a Quem pode se imaginar num clube, 
nossa mente. danceteria, restaurante ou num simples bar há A

alguns anos. Qualquer pessoa podia acender Digo da veracidade da evolução.
um cigarro e exalar fumaça, independente se Qual homem pode desconfiar de que 
era um ambiente aonde fazíamos nossas estamos evoluindo, quem pode contestar que 
refeições ou esperava-mos por uma consulta.a cada dia damos um passo que nos 

O motorista embriagado dificilmente era distanciam do que é velho, atrasado, 
apreendido, mesmo se atropelasse e matasse obsoleto?
seu semelhante.É só nos defrontarmos com os aparelhos 

As mulheres não tinham direitos. Em caso eletrônicos e não será nenhuma surpresa que 
de adultério nada acontecia aos homens, no ínterim de uma década, rádios, telefones, 
enquanto que elas eram castigadas televisores, celulares e principalmente 
fisicamente, podendo o marido atentar contra computadores se transformaram totalmente.
sua própria vida.Quando começaram a falar em CD, logo 

O mercado de trabalho não aceitava o surgiu o DVD e hoje temos o Blueray, 
trabalho feminino, quem poderia imaginar, disputando mercado com as memórias flash.
mulheres nas forças armadas, em um alto Em pouquíssimo tempo os televisores 
cargo empresarial ou presidente da república.transformaram-se de plasma pra LCD e logo 

Diversão era jogar pessoas a feras.após LED e novas tecnologias estão 
Quando um pai sentava pra conversar surgindo, que além de apresentarem 

com um filho, pedir opinião, dar carinho, melhores imagens, também consomem 
demonstrar amor?menos energia e tem maior vida útil.

Caridade era propaganda de coronéis e O que dizer dos veículos, que estão sendo 
políticos em busca da absolvição dos pecados desenvolvidos prezando cada vez mais a 
e almejando um lugar no céu.segurança do condutor e seus passageiros.

O trabalho escravo era garantido por lei.Como todo espírita sabemos que existem 
Apenas uma religião prevalecia, sendo dois tipos de evolução: intelectual e moral. 

que aqueles que optavam por outra eram As informações detalhadas a cima nos mostra 
caçados, perseguidos, presos, queimados...em poucos exemplos que o intelecto vem se 

O homem não podia expor suas ideias aperfeiçoando com o passar do tempo.
contrarias ao regime governamental domi-Mais alguns exemplos seria a descoberta 
nante.de novos remédios e curas na área da saúde, a 

Então caro amigo, quanto já avançamos e compilação de leis que favorecem uma 
quanto ainda podemos melhor qualidade de vida, projetos de 
avançar. preservação ambiental, estudos nos diversos 

Pense nisso!ramos como a química, física, biologia.
Um ótimo mês!Poderíamos passar muito tempo 

enumerando a evolução intelectual, mas e a 
evolução moral, será que vem acontecendo Inibmort
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EVOLUÇÃO

USE/LINS - PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2013
A – CAMPANHAS PERMANENTES JULHO Allan Kardec e comentário de um dos livros 
DA USE S. PAULO E QUE SERÃO 3.CONSTRUAMOS A PAZ PROMO- da codificação.
D E S E N VO LV I D A S  P E L A U S E  VENDO O BEM
INTERMUNICIPAL LINS Realização de palestras nos Centros DEZEMBRO

Espíritas sobre as formas de construir a paz 6.      O EVANGELHO NO LAR
ABRIL em si mesmo, na família e na sociedade. Os Palestra:  A visão do Espiritismo sobre 
1. COMECE PELO COMEÇO temas deverão estar baseados em O Livro Jesus e a importância do estudo e vivência 
Realização de palestras nos Centros dos Espíritos, O Evangelho Segundo o dos princípios morais do Evangelho no lar.
Espíritas sobre as obras básicas da E s p i r i t i s m o  e  d e m a i s  o b r a s  
Codificação: O Livro dos Espíritos, O complementares.
Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, O Céu e o Inferno ou a AGOSTO
Justiça Divina Segundo o Espiritismo e a 4.  RESPEITEMOS A VIDA: 
Gênese. Aborto, não! Drogas, não! Eutanásia, não! 

Suicídio, não! Violência, não!
MAIO Os temas deverão estar baseados em O 
2. O MELHOR É VIVER EM FAMÍLIA Livro dos Espíritos, O Evangelho Segundo 
Realização de palestras nos Centros o  E s p i r i t i s m o  e  d e m a i s  o b r a s  
Espíritas sobre o tema a importância  da complementares.
família. Os temas deverão estar baseados 
em O Livro dos Espíritos, O Evangelho OUTUBRO
Segundo  o  Esp i r i t i smo e  obras  5.HOMENAGEM A KARDEC – 
complementares que tratam do assunto. CICLO DE PALESTRAS

Palestra com abordagem da biografia de 

B – SEMINÁRIOS SOBRE A ORGANI-
ZAÇÃO DO CENTRO ESPÍRITA

 MARÇO- Dia 23 – das 14h 30min às 17h

Local – ILDEB – Rua Promissão, 448 – 
Lins

ATENDIMENTO ESPIRITUAL NO 
CENTRO ESPÍRITA: RECEPÇÃO E 
DIÁLOGO FRATERNO.
Com base no documento Orientação ao 
Centro Espírita elaborado pelo Conselho 
Federativo Nacional/FEB (A USE compõe 
esse Conselho).

 grande corcel branco percorre 
campos, vales,  savanas e 
pradarias de todo o Planeta, O
trazendo em seu dorso um 

Mensageiro Divino com a anunciação 
para todos os viventes e com sua espada 
reluzente declara o que está por vir, da 
oportunidade derradeira da real 
modificação interior, abrindo uma 
consciência compatível para a nova era.

A grande luta já se iniciou, deixem os 
embates diretos aos celestiais já 
preparados, façam a vossa parte burilando 
seus defeitos, despertando as virtudes 
adormecidas e procurando levar o
esclarecimento aos leigos e ignorantes.

Não há mais tempo, que ninguém 
fique no aguardo de ajuda do alto, 
aprenderão à duras penas os meios e 
caminhos a seguir, já detendo dentro de si 
a sinalização para esta realização, basta 
estarem sintonizados.

Façam o melhor por vocês mesmos e 
cada um à seu tempo terá a ajuda e o 
alento que necessitam para prosseguirem 
em sua jornada evolutiva.

Paz a todos!
                        
                HECTOR

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari
 mcorbari@ig.com.br

ANUNCIAÇÃO 
DO 3º MILÊNIO



ergunta a Chico Xavier: - Chico você já contentes e achávamos que, com o tempo, - Sim, eu mesma. Vim 
chorou? Valéria iria conseguir pronunciar algumas lembrar os nossos sábados P

palavras. em que orávamos tanto. -Sim meu filho,muito.
Na semana seguinte, porém, ela Lembro-me com emoção da última palavra Vou lhe contar uma história em que 

desencarnou. que pronunciei e vim trazer-lhe confiança muito chorei. Durante anos, visitamos uma 
Alguns anos mais tarde, começou a em Jesus. O nome de Jesus tem muita força, amiga que havia se tornado paralítica e 

aparecer-me uma entidade na forma de uma Chico.muda, levando em cada visita um pacote de 
senhora muito bonita. Quando chegava, - Então, ela colocou a mão sobre meu biscoitos, um pedaço de bolo ou um doce 
todo o meu quarto ficava iluminado. peito e a dor desapareceu.qualquer. Quando já havíamos completado 
Procedia então à transmissão de passe na seis anos de visitas, lhe disse:
região do tórax, mais propriamente no (DO LIVRO CHICO, DE FRANCISCO)- Valéria, hoje estou com a impressão de 
coração. E assim procedeu por um mês, que você pode falar. Fale, Valéria. Diga 
aproximadamente. Para aqueles que quiserem ouvir esta pelo menos "Jesus".

Foi nessa época que tive o primeiro história contada pelo próprio Chico, Ela olhou-me demoradamente. Os 
enfarte. acessem o link:olhos, límpidos com um céu sem nuvens. 

Mais tarde, recuperado, graças à http://www.youtube.com/watch?v=4HSUsFez um esforço muito grande, mas não 
misericórdia divina, no período em que _GtQC8conseguiu falar.
fiquei vinte dias mais ou menos imóvel, a Após a prece, voltei a insistir:
entidade apareceu-me novamente. Então ou, procurem no Google, - Valéria, Jesus andou no mundo, curou 
lhe disse: pela frase: Chico Xavier A tanta gente, tantos iam buscá-lo nas 

- Ah! Minha irmã, agora compreendo História de Valéria.estradas ou na casa onde ele permanecia e 
porque me dava passes no coração. Estava É  e m o c i o n a n t e  e  pediam-lhe a graça da melhora ou a cura e 
fortalecendo-me para resistir ao enfarte que inesquecível!!!foram curados. Imagine-se caminhando ao 
viria, não é mesmo?encontro de Jesus, embora você não ande a 

Acenou-me afirmativamente com a tantos anos. Imagine-se olhando-o e 
cabeça.dizendo "Jesus".

- Olhe, quero que me dê seu nome para Fale "Jesus", Valéria. Ela fez novamente 
eu orar por você. Estou muito grato pela u m  g r a n d e  e s f o r ç o ,  o l h o u - m e  
carinhosa assistência.demoradamente. Por fim, conseguiu dizer: 

- Chico, somos tão amigos que não vou -"Jesuso".
lhe dar meu nome.Fiquei emocionado e as lágrimas me 

Vou dizer uma palavra e você vai se vieram aos olhos.
lembrar de mim.Pedi a alguém que chamasse sua irmã:

- Será minha irmã?- Valéria, minha filha, fale para sua irmã. 
- Tenho certeza, Chico.Há anos que ela não houve o som da sua 
- Então diz.voz. Fale outra vez "Jesus".
-" Jesuso".Ela nos olhou demoradamente. Fez 
- Ah! Valéria, era você então...Como novamente um esforço enorme e repetiu: - 

você está bonita...Eu não mereço a sua "Jesuso".
visita...Quando nos retiramos estávamos todos 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier

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

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

A HISTÓRIA DE VALÉRIA

“... Eis o Homem!” – Pilatos. (JOÃO, Esquecido, não se confiou à revolta. Aparentemente vencido, o 
capítulo 19, versículo 5.) Escarnecido, desculpara. Mestre surgia em plena grandeza 

Açoitado, olvidou a ofensa. espiritual, revelando o mais alto 
presentando o Cristo à multidão, Injustiçado, não se defendeu. padrão de dignidade humana.APilatos não designava um triunfador Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Rememorando, pois, semelhante 

terrestre. Crucificado, voltaria à convivência dos passagem, recordemos que somente nas 
Nem banquete, nem púrpura. mesmos discípulos e beneficiários que o linhas morais do Cristo é que atingiremos a 
Nem aplauso, nem flores. haviam abandonado, para soerguer-lhes a Humanidade Real.
Jesus achava-se diante da morte. esperança.
Terminava uma semana de terríveis Mas, exibindo-o, diante do povo, Pilatos ( F o n t e  V i v a ,  1 2 7 ,  

flagelações. não afirma: FCXavier)
Traído, não se rebelara. - Eis o condenado, eis a vítima!  
Preso, exercera a paciência. Diz simplesmente: 
Humilhado, não se entregou a revides. - Eis o Homem!

C o l a b o r a ç ã o :  P ro f .  
Waldomiro B. Bana

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

MENSAGENS DE EMMANUEL - HUMANIDADE REAL

Convite
Palestra com Jacob Melo

Tema: Passes e Magnetismo

Dia 14 de Março de 2013 (quinta-feira)
As 19h30

Lar da Esperança 
Av. Zamenhof - 336 - jardim América - Promissão

Entrada Franca

.

.
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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

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

 - Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

. 

A VIDA É
BELA

I
   

Posso dizer sem medo de errar,
Que viver é a coisa melhor que há,

Porque quem acata a vida com  
AMOR,

Dificilmente dela, vai querer se 
furtar,

 
II
 

A vida é muito bela,
Quando se adquire visão a entendê-

la,
Quando todos nós conquistarmos 

isso,
Vamos aprender até mesmo 

abençoá-la,
Desde um simples olhar, às estrelas.

III

Se formos contraditos à grande lei 
do AMOR,

 Em alguns instantes, poderemos até, 
vivermos aflitos,

Pois lá das alturas alguém nos acena 
do infinito,

Se não obedecermos, o único 
remédio,

Poderá até ser, conversão pela dor!           

 José Bastos

POESIA

http://d
abunjr.w

ordpress.com/

o-farol/

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)‘‘O
 FAROL’’

COMPROMETIMENTO
e quando a nota musical fosse vontade para modificar os painéis de 
convocada pelo artista para uma sofrimento nas estradas por onde seguem os 
composição, ela dissesse: Não é uma seus pés.S
nota que faz a música, não nasceriam Deus conta com o grão especial da sua 

sinfonias e o homem jamais poderia se paciência para semear a serenidade, no 
extasiar com a música que lhe enche os campo das lutas diárias dos homens que 
ouvidos e a alma. ainda não descobriram que suas vidas 

Se quando a palavra fosse convidada a devem ser muito mais do que simplesmente 
ser escrita, ela dissesse: Não é uma palavra dominar o mercado financeiro, vencer os 
que faz uma página, não existiriam livros, adversários em um jogo ou ganhar na 
que beneficiam tantas vidas. cotação da Bolsa de Valores.

Se quando o construtor buscasse a pedra, Deus conta com o seu gesto de amor, 
ela dissesse: Não há pedra que possa montar onde esteja, para falar e agir com justiça, 
uma parede, não haveria casas, edifícios, para semear a paz, para viver com 
construções tão espetaculares, que parecem dignidade e mostrar que é possível, sim, ser 
desafiar o homem. feliz na Terra, ainda hoje.

Se quando a gota caísse sobre a terra, Porque a maior felicidade consiste em 
dissesse: Uma gota d’água não faz um rio, saber descobrir a felicidade nos olhos da 
não haveria rios, lagos, mares e oceanos. gratidão alheia, na prece infantil que brota 

Se nas mãos do semeador, o grão da alma da criança a quem ensinamos a 
dissesse: Não é um grão que semeia um buscar Deus; nas mãos envelhecidas no 
campo, não haveria colheitas abundantes e trabalho que buscam as nossas para um 
messes fartas. aperto silencioso, significativo, sincero.

Se o homem simplesmente considerar * * *
que não é um gesto de amor que pode salvar O  m u n d o  p r e c i s a  d o  n o s s o  
a Humanidade, jamais haverá justiça, paz, comprometimento para ser o mundo que 
dignidade e felicidade na Terra. todos queremos, desejamos e aguardamos.

Assim como as sinfonias precisam de Não esperemos pelos outros.
cada nota, assim como o livro precisa de Distribuamos hoje, agora, a nossa nota 
cada palavra, não sendo nenhuma de esperança, a nossa palavra de fé, a nossa 
dispensável; assim como as construções gota de amor, nosso grão de solidariedade.
precisam de cada pedra no seu exato lugar; O mundo espera. As criaturas precisam e 
assim como os rios, lagos, mares e oceanos Deus conta conosco.
precisam de cada gota d’água; assim como 
a colheita precisa de cada grão, a Redação do Momento 
Humanidade precisa de você. Espírita, com base em 

Exatamente! De você! Onde estiver, artigo de autoria ignorada.
único e, portanto, insubstituível.

E Deus conta com sua participação ativa 
nesta sinfonia espetacular que é a vida, para 
tocar com sua harmonia, a musicalidade da 
sua voz, os corações aflitos e lhes acalmar 
as dores.

Deus conta com sua palavra de bom 
ânimo e encorajamento para erguer os 
caídos nas estradas do desespero.

Deus conta com as pedras da sua 
construção ativa nas boas obras para que 
muitos dos Seus filhos não morram de 
fome, nem padeçam frio, nas estreitas 
vielas da amargura e do abandono.

Deus conta com a gota d’água da sua boa 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

RÁDIO TERRA FM

http://www2.quatromaosdeluz.com.br/

Quatro Mãos

Acompanhem a 
USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins



Mães jovens...emos em cada manifestação da Vida 
Mães experientes...Vdeterminada meta de desenvolvimento, 
Mães sadias...

qual anseio do próprio Deus a concretizar-se.
Mães enfermas...

Na Criação, o clímax da grandeza.
Ao filtro do amor que lhes verte do seio, 

Na caridade, o vértice da virtude.
deve o Plano Terrestre o despovoamento dos Na paz, a culminância da luta.
círculos inferiores da Vida Espiritual, para que No êxito, a exaltação do ideal.

Nos filhos, a essência do amor. o Reino de Deus se erga entre as criaturas.
No lar, a glória da união. Mães da Terra!
De igual modo, a maternidade é a plenitude Mães anônimas!

Sois vasos eleitos para a luz da do coração feminino que norteia o progresso.
Concepção, gravidez, parto e devoção reencarnação!

Por maiores se façam os suplícios impostos afetiva representam estações difíceis e belas de 
à vossa frente, não recuseis vosso augusto um ministério sempre divino.

Láurea celeste na mulher de todas as dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente 

condições, define o inderrogável recurso à - esperança do Céu a repontar-vos do peito!...
Não surge o berço em vosso coração por existência humana, reclamando paciência e 

acaso.carinho, renúncia e entendimento.
Mantende-vos, assim, vigilantes e Maternidade esperada.

Maternidade imprevista. abnegadas, na certeza de que se muitas vezes 
Maternidade aceita. cipoais e espinheiros são vossa herança 
Maternidade hostilizada. transitória entre os homens, todas vós sereis 
Maternidade socorrida.

amparadas e sustentadas pela Bênção do Amor 
Maternidade desamparada.

Eterno, sempre que marchardes fiéis à Excelsa Misto de júbilo e sofrimento, missão e 
Paternidade da Providência Divina.prova, maternidade, em qualquer parte, traduz 

intercâmbio de amor incomensurável, em que 
 André Luiz

desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de 

burilamento das almas na ascensão dos (Extraído do Livro “O Espírito da 
destinos. Verdade” - Transcrição feita por: Carmen 

Principais responsáveis por semelhante Lucia)
concessão da Bondade Infinita, as mães 

guardam a chave de controle do mundo.
Mães de sábios...
Mães de idiotas...
Mães felizes...
Mães desditosas...

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila  Rodrigues  
Tempeste

Página 04                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                03/2013

Fone: (14) 3552 2127

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

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 19:30 HORAS

DIA 11/03 - 

DIA 18/03 - 

Reinaldo Trombini Junior

Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 25/03 - Projeção

DIA 01/04 - 11/03 - Reinaldo Trombini Junior

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

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

Reuniões todas as 6ª feiras 20:00 h.
Fone:(14) 9740 4615

Email: aaov50dcafsp@gmail.com
Site:www.alcoolicosanonimos.org.br

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA
RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 

FONE (14) 3552 1107

AGENDA - Para se informar dos eventos de nossa região
ACESSE: http://uselins.wordpress.com/eventos/convite/

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

 MATERNIDADE

MANHÃ DE DOCES E SALGADOS DIA 23/03 MARQUISE DO SANTANDER

CONVITE
Encontro Atitude de Amor - 

Humanização na Casa Espírita

Dia 23 de Março de 2013 - Sábado
Das  9h00 as 16h30  

Local: Casa do Caminho Dr. 
Bezerra de Menezes

Av. São Carlos, 163 - jardim São 
joão - Promissão - SP.

Programação

8h30 - Recepção e Acolhimento 
aos Convidados

9h00 - Apresentação dos 
participantes (dinâmica em 

grupo)
9H30 as 10h30 - Nos Tempos de 

Transição, A Quem Vamos 
Seguir? 

10h30 as 11h00 - Intervalo / 
Interação

11h00  as 12h30 - Diminuindo a 
Distância e Aprendendo com as  

Experiências
12h30 as 14h00 - Almoço

14h00 as 16h00 - Conclusão / 
Intercambio Espiritual - (Prece de 

Encerramento)
Entrada Franca

Ficha de Inscrição no Anexo
Vagas limitadas 

Confirmar a presença até dia 
15/03
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