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ma das coisas que vem, não tempo conosco do que com o irmão ao 
diria me assustando, mas sim lado. Não estou dizendo aqui que não Uchamando-me a atenção, até temos que auxiliar (praticar a 

por que  isso sempre aconteceu e creio caridade), mas saber como  ajudar e 
eu que ainda não tenho pressentido o claro termos a permissão para fazê-lo. 
seu fim é a maneira com que nós Lembramos que estender a mão, um 
prestamos atenção à vida alheia; os abraço, um ombro amigo, abrir nossas 
exemplos são fartos; “veja aquela orelhas, muitas vezes é mais 
senhora separou-se do marido, com importantes que conselhos dados 
quem estás a andar?”; “olhe aquele lá apenas para nos livrarmos do 
está morando com fulana”; “você não “problema”, a doutrina nos orienta 
anda sentindo falta de sicrano em como agirmos diante dessa temática, é 
nossa casa espírita?”; “aquele ali só conferir no ESE cap. X item 13, 
começou a freqüentar a casa “Não julgueis para não serdes 
constantemente, qual será o seu julgados”, e também na vasta 
problema?”; “Aquela foi demitida por bibliografia ditada pelos irmãos de luz.
seu envolvimento com o chefe”, da A pedido do presidente do C.E. 
mesma pessoa outros já falam assim: “Amor e Caridade” não estaremos 
“aquela foi demitida por não se render mais informado os seus horários de 
aos encantos do seu chefe” e por ai trabalhos na página final desse 
vai... noticioso.

Incrível como estamos deixando de Deixo aqui meus votos 
lado o: conheça-te a ti mesmo. de um ótimo mês e um 

É chegada a hora, principalmente se beijo no coração de todos 
queremos tanto alcançar aquela estrela os pais.
da evolução, de dedicarmos mais Inibmort

o umbral, o purgatório da - Fiz de Jesus meu mestre...Ntradição religiosa: - Foi péssimo aluno.
- Generoso benfeitor, que se - Estudei suas lições...

dignou a atender minha oração, por - Esqueceu-se de observá-las.
que es tágio  nes ta  região de  
sofrimentos?... Nem todo aquele que me diz:

- Tudo tem uma razão de ser. A “Senhor, senhor”, entrará no 
justiça de Deus é perfeita. Reino dos Céus, mas aquele que faz a 

- Exatamente por isso não entendo. vontade de meu Pai que está nos Céus.
Fui ligado à religião, conhecia os Muitos, naquele dia hão de dizer-
textos sagrados... me:

- Mas não os cumpria. “Senhor, Senhor! Por ventura não 
- Orientei as pessoas para Deus... temos nós profetizado em teu nome, 
- Mas não segui pelos caminhos não expelimos demônios em teu nome, 

que indicava. muitas maravilhas?”
- Sempre dei o melhor de mim... Eu então lhes direi claramente:
- Em seu próprio benefício. Nunca vos conheci
- Orientava as famílias... Afastai-vos de mim, vós que 
- Para que gravitassem em torno de praticais iniqüidade.

seus desejos. (Mateus, 7: 21-23)
- Atendia os pobres...
- Retinha valores a eles destinados.
- Orava muito... Do livro “O Céu ao nosso alcance”  
- Com os lábios apenas. autor Richard Simonetti.
- Combati o mal...
- nunca o enfrentou em si mesmo.
- Defendia a religião...
- Atacando os que não pensavam 

como você.

Colaboração: 
Prof.ª Leudimila R. 
Tempest.

ALUNO POUCO APLICADO

CULTO À LÍNGUA
or ter me entendido enquanto eu 
crescia e por ter aceitado minhas 
tão rápidas mudanças.P

Deve ter sido difícil manter se em 
calma comigo, mas você sempre tentou e 
quase sempre conseguiu.

Por ter me ouvido e ter me dado claras 
e breves respostas às dúvidas e perguntas 
que eu levava a você.

Por ter reforçado minha confiança 
para continuar revelando meus 
pensamentos e sentimentos.

Por ter me aplaudido quando fui 
verdadeiro, por ter me compreendido 
quando eu disse mentiras, por ter me 
provado que elas maculam nosso caráter.

Por ter me falado sobre os seus erros e 
sobre as coisas que você aprendeu com 
eles.

Isso fez com que eu aceitasse meus 
próprios erros, que também aprendesse e 
que me perdoasse.

Por prestar me atenção e gastar tão 
grande parte do seu tempo comigo.

Isso levou me a acreditar que sou 
importante e que tenho muito valor.

Por agir sempre do modo que desejou 
que eu agisse.

Foi assim que você me deu um modelo 
positivo para seguir.

Por confiar em mim e me respeitar 
mesmo quando eu era menor do que 
você.

Por ter considerado meus sentimentos 
e necessidades, e ter me mostrado muitas 
vezes que elas eram semelhantes às suas.

Pelos elogios e pelos incentivos.
Foi sempre por isso que eu me senti 

bom e quis continuar sendo digno da sua 
fé em mim.

Por ajudar me a explorar meus 
talentos e potenciais.

Por ter me ensinado que para ser feliz 
eu tinha que ser eu mesmo e não como 
você ou igual a outros que você 
admirava.

Por ser você mesmo e por não desistir 
da felicidade.

Com isso eu aprendi a buscar uma 
vida feliz, bem sucedida e satisfatória.

Obrigado, Pai Por sempre ter me 
ouvido.

Ouça me mais uma vez agora :
EU AMO VOCÊ!

Fonte: Site mensagens e imagens
http://www.mensagenseimagens.com.br
/msg-familia/de_filho_ 
para_pai-395.html

Colaboração:
Luciana B. Arioli 
Trombini

DE FILHO PARA PAI



hico Xavier, em sua longa trouxe a tão esperada resposta, que disse que a mensagem 
existência terrena, nos fora dada pelo espirito de Maria de servia tanto para Cdeixou lindas histórias. Nazaré. A generosa mãe de Jesus momentos tristes, dos 

Uma delas é sobre uma simples deixou uma simples afirmação: p r o b l e m a s  e  
mensagem, que nos conforta e nos dificuldades, como também para 
pondera nas mais diversas momentos alegres, sorridentes e 
situações. fe l izes ,  pois  garante  maior  

Em uma das visitas que Chico moderação.
Xavier recebeu em sua casa, uma Como pudemos  pe rcebe r,  
pessoa observou um papel sobre devemos ter paciência, resignação e 
cabeceira da cama do médium. muita fé, porque no final das contas, 
Perguntou-lhe o visitante a respeito tudo passa e melhores dias virão. 
da origem daquela singela frase. Assim sendo, temos a certeza que o 

Chico Xavier lhe disse que passou sistema de Deus só põe no nosso 
por grandes sofrimentos. E por isso caminho aquilo que temos condições 
sempre pediu a Emmanuel, que de superar.
trouxesse de um recado dos espíritos 
superiores, para que o estimulasse a ISSO TAMBÉM PASSA! Chico 

Fonte: livro “Kardec cada leitura. Atendendo a Chico, considerou esta frase como 
P r o s s e g u e ” ,  d e  Emmanuel rogou as esferas medicamento para a dor que vinha 
Adelino da Silveirasuperiores por um conselho que sentindo. Por isso, a escreveu num 

ajudasse o médium nas suas papel e colocou na cabeceira da 
Colaboração:   dificuldades. cama para ler todos os dias.

 Edgar Feres Filho
Depois de um tempo, o espírito lhe O espirito Emmanuel também lhe 

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

ISSO TAMBÉM PASSA

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Campanha
Leia Livros Espíritas. 

Abuse da Biblioteca do seu Centro

s espíritos consideram o todas as estruturas universais. consciente do mundo da matéria, 
Evangelho de Jesus como o A propagação exclusiva do amor uma luta para superar os instintos e Oc ó d i g o  m o r a l  m a i s  contida em seus ensinos afasta alcançar os sentimentos nobres, que 

significativo da face da Terra. Ele é a fanatismos e interpretações pessoais vivificam a vida e integram o 
síntese de todos os ensinamentos de líderes religiosos, que por si homem no contexto universal.
que, respeitando o livre-arbítrio, contradizem os ensinamentos do Este maravilhoso código leva o 
mostra que as normas para evoluir Mestre. ser humano a não mais viver para 
estão ao alcance de todos os Jesus sabia de nossa natureza destruir e sim para encontrar a paz e 
homens, independentemente do egocêntrica e personalística, e o equilíbrio na vivência do amor 
grau de inteligência, raça ou deixou-nos este Mapa do Tesouro pleno.
condição social. Este relicário sob a  forma de pr incípios  O homem que segue o Evangelho 
orientativo permanece, através do modeladores nos diversos setores e perdoa, ajuda, conforma-se e confia, 
tempo, sempre definitivo e integral, aspectos da vida, levando-nos a expressando as palavras do Cristo: 
protegido de qualquer insensatez encontrar a jóia preciosa que é a “Aquele que der a sua vida por amor 
em sua estrutura. Embora no seu vivência plena do amor de Deus em de mim, ganhá-la-á por toda a 
conceito social ainda pareça nós. eternidade”.
prematuro, é o organograma mais O Evangelho de Jesus é a porta 
avançado do Planeta. estreita, onde o Espírito se debasta  Sonia Leal Maciel

É um guia doutrinário de moral da inferioridade, supera os desejos 
espiritual que disciplina e orienta o animalescos e flui de si a luz. É a Colaboração:
ser humano, levando-o ao amor e ao fórmula perfeita de ascensão Waldinete Moreira
perdão, requisitos que sustentam espiritual, mas que requer renúncia 

EVANGELHO DE JESUS, O CÓDIGO MORAL 



Página 03                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                01/08/2009

Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
seguintes endereços: Rua Arquimedes 
Batista Nasi, 411 - Jardim das Oliveiras - 
Getulina/SP - CEP 16450-00, também 
podendo ser entregue em um dos Centros 
Espíritas da Cidade ou mesmo pelo email: 
inibmort@gmail.com. O jornal tem 
tiragem de 1000 exemplares e também 
será entregue por meio eletrônico através 
da internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar
PARADA 

OBRIGATÓRIA
Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

"Em vão, porém, me honram, mundo de agora ainda é 
ensinando doutrinas que são campo de batalha das 
mandamentos de homens." - Jesus. idéias, qual no tempo em 
(Marcos, 7:7.) que o Cristo veio pessoalmente a 

nós, apenas com a diferença de que o  atualidade do Cristianismo 
Farisaísmo, o Templo, o Sinédrio, o oferece-nos lições profun-
Pretório e a Corte de César possuem Adas, relativamente à decla-
hoje outros nomes. Importa ração acima mencionada.
reconhecer, desse modo, que, sobre o 

Ninguém duvida do sopro cristão esforço de tantos anos, é necessário 
que anima a civilização do Ocidente. renovar a compreensão geral e servir 
Cumpre notar, contudo, que a ao Senhor, não segundo os homens, 
essência cristã, em seus institutos, mas de acordo com os seus próprios 
não passou de sopro, sem renova- ensinamentos.
ções substanciais, porque, logo após 

Xavier, Francisco Cândido. Da o ministério divino do Mestre, 
obra: Caminho, Verdade e Vidavieram os homens e lavraram 

ordenações e decretos na presunção 
de honrar o Cristo, semeando, em 

Colaboração: Prof. verdade, separatismo e destruição.
Waldomiro Borges 

Os últimos séculos estão cheios de Bana
figuras notáveis de reis, de religiosos 
e políticos que se afirmaram 
defensores do Cristianismo e 
apóstolos de suas luzes.

Todos eles escreveram ou 
ensinaram em nome de Jesus.

O s  p r í n c i p e s  e x p e d i r a m  
mandamentos famosos, os clérigos 
publicaram bulas e compêndios, os 
administradores organizaram leis 
célebres. No entanto, em vão 
procuraram honrar o Salvador, 
ensinando doutrinas que são 
caprichos humanos, porquanto o 

MENSAGENS DE EMMANUEL
HONRAS VÃS

elicidade maior não poderia ter frio e a chuva a casa estava repleta de 
nos proporcionado o Sr. Aylton calor humano, Felizes àqueles que FG. Paiva, da nossa vizinha puderam comparecer para ouvir as 

cidade de Lins, ele que está lançando palavras desse nosso irmão que dentre 
seu novo livro, esteve presente no C.E. ouros feitos é presidente da USE de 
“Amor e Caridade” de nossa cidade. Bauru, dissertando sobre a felicidade 
Comemorando 67 anos a casa espírita que é um dos temas de seu livro, ele nos 
presidida hoje pelo nosso companheiro iluminou a alma, fazendo com que nós 
de luta Romualdo nos proporcionou saíssemos muito mais felizes do que 
uma noite maravilhosa, mesmo com o quando chegamos. Como acontece 

todo ano, a casa proporcionou a 
primeiro, pois mesmo nos dias de hoje, 

seus convidados um delicioso 
a descrença na doutrina e o preconceito 

presente, além das palavras que 
para com os espíritas ainda proliferam 

a l i m e n t a m  a  a l m a ,  a  
na sociedade, claro que muito menor 

comemoração de mais um 
do que há 67 anos, onde só devemos 

aniversário foi regada com 
nos orgulhar dos homens e mulheres 

salgadinhos, refrigerante e um 
que enfrentando aqueles tempos 

não menos delicioso bolo. 
difíceis lutaram para que a voz dos 

Ficam aqui registrados os 
irmãos da espiritualidade pudessem ser 

parabéns a todas as pessoas que 
ouvidas em terras getulinenses.

lutam pela manutenção desse 
nosso segundo lar, para alguns o 

“AMOR E CARIDADE” COMEMORA 67 ANOS

...um prato de sopa, em nome do 
Mestre, vale mais que centenas de 
palavras vazias, quando as palavras 
e s t ão  r ea lmen te  vaz ias  de  
compreensão e de amor.

  Entreguemos ao Senhor as lutas 
estéreis a que somos tanta vez 
provocados, e prossigamos, com 
Ele, no trabalho edificante do bem.

BEZERRA DE MENEZES

Psicografia  Francisco Cândido 
Xavier

Marlene Felix 
Lanza  S.U.E 
“ALLAN 
KARDEC” - 
Cafelândia  S.P.

TRABALHANDO
Vista parcial do público



Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Agosto
.

10-Edgar Feres Filho.
Tema: Cap. XVIII - Parábola do festim de núpcias – A 
porta estreita.

17- Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest
Tema: Cap. XVIII - 

24-Reinaldo Trombini Junior.
Tema: Cap. XVIII - 

31- Waldinete Moreira.
Tema: Cap. XVIII - 

07/09- Edgar Feres Filho.
Tema: 

Nem todos os que dizem: Senhor! 
Senhor! entrarão no reino dos céus

Muito se pedirá àquele que muito 
recebeu

Dar-se-á àquele que tem/Pelas suas 
obras é que se reconhece o cristão

Capítulo XIX - A Fé Transporta Montanhas
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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 da Casa
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

Palestra em comemoração aos 70 anos 
do C.E. Fé, Amor e Justiça

Orador: Paulo Roberto Rocha
Tema: Jesus o Mestre Esquecido
Local: C.E Amor e Caridade-Dia 14/08 às 20:00 h

Coordenação: Dora Incontri curso, não precisa ser pedagogo. E  Religião e pós-modernidade 
Início dia 22/23 de agosto! quem não tiver curso de graduação faz  Espiritismo e Cristianismo 
Saiba mais no site: pela metade do valor  e ganha um  Ciência e Espiritismo 
 www.pedagogiaespirita.org.br certificado de extensão universitária.  História da Educação 
Informações e matrículas com (Válido apenas para quem não tem  Filosofia da Educação 
Sabrina ou Ilca - (xx) 11  40328515 graduação).  Filosofia Espírita da Educação 

Vamos inaugurar uma nova turma  Espiritismo e Sociedade 
Você sabia que existe um curso de agora em agosto (2009) e estamos  Psicologia Espírita da Educação 

p ó s - g r a d u a ç ã o  l a t o  s e n s u  convidando você a participar desse  História da Educação brasileira 
(especialização) em PEDAGOGIA projeto! A nova turma de Pós-  História da Educação Espírita 
ESPÍRITA, funcionando desde 2005 graduação lato sensu em Pedagogia  Metodologia Científica
pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA Espírita será em São Paulo, na  Estética e educação 
DE PEDAGOGIA ESPÍRITA, em Uniespírito, R. Paulo Orozimbo, 916 -  Didática Interdisciplinar 
convênio com duas Universidades Aclimação, a partir de 22/23 de  Escolas Inovadoras e Escola espírita 
(UNISANTA- Santos e UNIBEM - agosto!  Prática pedagógica espírita  
Curitiba)? O curso tem duração de 2 anos e se  Filosofia para crianças 

Somos os primeiros a fazer um dará sempre durante um fim de  Tecnologia, Arte e Educação 
curso de pós-graduação, com temática semana por mês: sábado e domingo,  Ensino inter-religioso 
espírita, reconhecido pelo MEC. das 9 às 17:30, facilitando a vinda de  Arquitetura e Educação 
Estamos formando pessoas para outras cidades e Estados. São aulas   Educação para a morte 
aplicar a Pedagogia Espírita nas com professores mestres e doutores  Espiritismo para crianças 
escolas, nas ongs, nas suas áreas de d a s  m e l h o r e s  u n i v e r s i d a d e s   Educação familiar 
trabalho, na família… Pessoas de brasileiras. A coordenação é de Dora  Orientação de monografia
qualquer profissão podem fazer o Incontri.

Os módulos de 
e s t u d o  s ã o  o s  
seguintes:
 Filosofia geral 
 Filosofia Espírita 

NOVA TURMA DE PÓS EM PEDAGOGIA ESPÍRITA EM SÃO PAULO



SUPLEMENTO
Um Informativo a Serviço de Lins e Região

REGISTRANDO
SE/LINS  FRATERNAL encontrando a pessoa certa... Neste mês de agosto todos os 
2009 será realizado em .Marilda Budoia S. Silva, do CE participantes Confraternizar 2009 -Uoutubro, de 3 a 31, onde Amor e Caridade de Cafelândia,  é 1ª edição estarão recebendo 

além do ciclo de Palestras já nossa companheira agora na questionário para que possam 
tradicional na região, nas Casas USE/Lins, no Departamento de repassar seus pontos de vistas sobre 
Adesas, também outros eventos Relações Públicas...já começou o a realização do evento, analisar e 
realizar-se-ão: Concurso de Poesias trabalho ativando a relação entre os sugerir novas formas de trabalho...
Espíritas, teatro, apresentação de Espíritas da Região, através do É com muita alegria que 
Corais e no encerramento o envio das congratulações aos recebemos a notícia da nomeação 
Confraternizar 2009 - 2ª edição. A aniversariantes.... pelo Presidente da USE Estadual do 
programação já começou a ser Estudar-se-á com o Departa- nosso companheiro Aylton Guido 
delineada na reunião da executiva e mento de Relações Públicas a C o i m b r a  P a i v a  p a r a  o  
departamentos no dia 18/julho e efetivação e o processo de criação Departamento de Assistência e 
será fechada na Reunião dos da Rede Espírita Presença Amiga Promoção Social da entidade 
Presidentes das Casas e Conse- S o l i d á r i a  ( R E D e   PA S )  máster. . .Com certeza é um 
lheiros da USE/Lins, dia 22 de objetivando, coletivamente,  reunir chamamento meritório pelos 
agosto. Espíritas voluntários  na assistência conhecimentos e a importância que 

Conforme ficou delineado m a t e r i a l  e  e s p i r i t u a l  a o s  o confrade tem no trabalho da Seara 
quando da formação da Diretoria necessitados da nossa região, Espírita...contará, irrestritamente, 
atual os departamentos serão levando a presença e a palavra com nosso apoio e vibrações... 
criados atendendo a necessidade e consoladora da Doutrina Espírita. sempre!

EVENTOS NA REGIÃO EM AGOSTO
CE ALLAN KARDEC (PENÁPOLIS/SP)
Dia 03  20 h  Agnaldo Paviani (Votuporanga/SP)  palestra: “Não há mais tempo”
Dia 10  20 h   Gilberto Padim Milla (Penápolis/SP)  palestra: “Amor”
Dia 17  20 h -  Ana Elisa Basile dos Santos Melo (Penápolis/SP)  palestra: “Não 
julgueis”
Dia 24  20 h  Dr. Antonio Carlos de Mendonça (Penápolis/SP)  palestra: 
“Paciência”
CENTRO ESPÍRITA DISCIPULOS DE JESUS (PENÁPOLIS/SP)
Dia 31  20 h  Richard Simonetti

WANYR CACCIA  PALESTRA MUSICADA
Dia 15  20 h  sábado - Casa dos Espíritas (Lins/SP)  
Dia 16  15 h  domingo  Sociedade União Espírita Allan Kardec (Cafelândia)
Dia 17  20 h  segunda-feira  Guaiçara (a confirmar)
Dia 18  20 h  terça-feira  Associação Espírita Joana D'arc. (Lins/SP)
Dia 19  20 h  quarta-feira  Centro Espírita Aprendizes do Evangelho (Sabino/SP)
Dia 20  20 h  quinta-feira  Grupo Espírita Humberto de Campos (Lins/SP)
Dia 21  20 h  sexta-feira  C. Espírita Fabiana de Jesus Maria Bezerra (Sales/SP)

Em tempo: que melhor ajudam no diagnóstico da Mesquita Filho”
Gripe Suína  Influenza A (H1N1) MARILIA
BAURU - Hospital Estadual de Bauru Hospital das Clínicas da Fundação Municipal de 
BOTUCATU Ensino Superior de Marília
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina SÃO JOSE DO RIO PRETO
da Universidade Estadual Paulista “Julio de Hospital de Base

HOSPITAIS DA REGIÃO



ATITUDES UNIFICADORAS 
Entre nós, na imortalidade, relutamos, intimamente, em (existe?!) que os Hospitais 
vários servidores valorosos trabalhar efetivamente para o consoladores do Plano Maior têm “das muitas estradas da engrandecimento da Doutrina reservado cada vez mais leitos 

un i f i c ação  no  Bra s i l  s ão  Espírita. Falamos que fazemos, para nós, os Espíritas. Será que não 
categóricos em afirmar o quanto mas não fazemos. Ficamos na atrapalho mais do que auxilio? 
refariam em suas atitudes, rodilha das conversações, todavia S e r á  q u e  r e a l m e n t e  o s  
guardassem eles a amplitude de não pegamos na charrua. Somos Trabalhadores Espirituais que 
visão que hoje logram. Este é o espíritas dentro da Casa e dentro de tanto necessi tam de mim, 
recado de rara oportunidade a vós nós. Conhecedores profundos dos realmente estão contando comigo?
que ainda vos encontrais no vigor problemas, temos as soluções, mas    Em tempo: aviso aos amigos 
do aprendizado” (Esp. Cícero d e s d e  q u e  o u t r o s  f a ç a m .  do plano maior que estou sem 
Pereira  livro “Seara Bendita”) Enganamos a nós próprios. Não é t empo . . . t enho  t empo  para  

   As palavras do Espírito por acaso (existe?!) que as Trevas tudo....mas não encontro tempo 
Cícero Pereira são bem claras. pouco se preocupam com os para Deus...posso consertar? 
Fazemos pouco, quando pensamos Espíritas: porque se importar com Tenho tempo sim....é aquele que 
que fazemos muito. Há em nós um quem faz pouco para a Seara está marcado lá no Centro..das 8 as 
compromisso conscencial, porém Bendita! Não é por acaso 9...

m rato, olhando pelo tranqüilo que o Sr. Será lembrado providenciar o ingrediente 
buraco na parede, vê o nas minhas orações. principal. Ufazendeiro e sua esposa O rato dirigiu-se à vaca. E ela lhe Como a doença da mulher 

abrindo um pacote. Pensou logo no disse: continuava, os amigos e vizinhos 
tipo de comida que haveria ali. - O que ? Uma ratoeira ? Por acaso vieram visitá-la. 
Ao descobrir que era uma ratoeira estou em perigo? Acho que não ! Para alimentá-los, o fazendeiro 
ficou aterrorizado. Então o rato voltou para casa matou o porco. 
Correu ao pátio da fazenda abatido, para encarar a ratoeira. A mulher não melhorou e acabou 
advertindo a todos: Naquela noite ouviu-se um morrendo. 
- Há uma ratoeira na casa, uma barulho, como o da ratoeira Muita gente veio para o funeral. O 
ratoeira na casa !! pegando sua vítima. fazendeiro então sacrificou a vaca, 
A galinha disse: A mulher do fazendeiro correu para alimentar todo aquele povo. 
- Desculpe-me Sr. Rato, eu para ver o que havia pego. 
entendo que isso seja um grande No escuro, ela não viu que a 
problema ratoeira havia pego a cauda de uma Moral da História: 
para o senhor, mas não me cobra Na próxima vez que você ouvir 
prejudica em nada, não me venenosa. E a cobra picou a dizer que alguém está diante de um 
incomoda. mulher... O fazendeiro a levou problema e acreditar que o 
O rato foi até o porco e disse: imediatamente ao hospital. Ela problema não lhe diz respeito, 
- Há uma ratoeira na casa, uma voltou com febre. lembre-se que quando há uma 
ratoeira ! Todo mundo sabe que para ratoeira na casa, toda fazenda corre 
- Desculpe-me Sr. Rato, disse o alimentar alguém com febre, nada risco. 
porco, mas não há nada que eu melhor que O problema de um é problema 
possa uma canja de galinha. O de todos!
fazer, a não ser orar. Fique fazendeiro pegou seu cutelo e foi 

MENSAGEM: A LIÇÃO DO RATINHO

 ANIVERSARIANTES DE AGOSTO
01  Fátima José Raimundo - Promissão
05  Cristina Martim Pozetti - Lins
06  - Maria Laura Parra Spagnuolo de Souza - Cafelândia
16  Berenice L.R. Garofano - Promissão
17  Anselmo Neves - Lins
18  Meire S. Sato Almeida  -Promissão
18  Luciana Arioli Trombini - Getulina
19  Walter Pereira de Almeida -  Promissão
21  Luzia de Moraes Bressanin - Sabino
27  Roseli O. Souza Almeida-  Sabino
31  Paulo Bueno Lanza - Cafelândia

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

.



 e -mai l  enviado pe lo  Ananias e com o presidente da Brasília, em defesa das entidades 
presidente da REBRATES, a Câmara dos Deputados. Este último assistenciais.Oseguir, convida para uma se comprometeu e cumpriu em não Conseguimos diversas vitórias. 

importante reunião de entidades colocar em votação o PL 3021 neste Entretanto, a redação de alguns 
assistenciais. primeiro semestre.  artigos do PL 3021/08,  inviabilizará 

No jornal Dirigente Espírita, já foi www.terceirosetor.org.br  entidades assistenciais. Desta forma 
abordado o conteúdo do Projeto de lei A votação será em agosto e a união milhões de usuários deixarão de ser 
3021/08 que tramita na Câmara dos das entidades de assistência social é atendidos e desaparecerão milhares 
Deputados.  Se aprovado nos termos fundamental neste importante  de postos de trabalho. 
atuais, este projeto  encerrará momento. Diante do grave momento, 
atividades de diversas instituições. Favor confirmar a presença pelo convidamos V.Sa. para a reunião do 

Caso na sua distrital, intermuni- telefone (11) 3244 3660, ou pelo e- dia 24 de julho, às 08h30 na sede da 
cipal ou municipal exista entidade mail REBRATES - Rede Brasileira ACM SP, à Rua Nestor Pestana, 147 - 
assistencial ou organização religiosa do Terceiro Setor:  <rebrates@uol. 1º andar - Auditório - São Paulo - SP.                     
que tenha um expressivo trabalho de com.br >   
assistência social solicito a gentileza Segue abaixo o e-mail. Sua presença é muito importante! 
de  enviar este e-mail para a entidade. Fraternalmente Marilia de Castro Atenciosamente 

Há um relevante trabalho 
Prezado(a) Senhor(a),realizado em Brasília, diálogos com Moisés Iavelberg 
V.Sa. deve estar acompanhando as diversas lideranças na Câmara dos Presidente REBRATES 

contínuas ações da REBRATES- Deputados. Também foi realizada  Rede Brasileira do Terceiro Setor
Rede Brasileira do Terceiro Setor, em reunião com o Ministro Patrus 

PREZADOS DIRETORES

 F e d e r a ç ã o  E s p í r i t a  para ser feita no momento. (Essa 
B r a s i l e i r a  e  t o d o  o  leitura pode ser ocasional ou a que AMovimento Espírita do País você escolher no índice, ou, ainda, 

e s t á  m o b i l i z a n d o  e s p í r i t a s ,  pela ordem dos capítulos). 
simpatizantes e mesmo irmãos nossos 5- Faça uma prece rogando a Deus 
de outras religiões à prática do assistência espiritual naquele instante 
"Evangelho no Lar". Você, espírita e, peça a Ele, a presença de seu anjo de 
que sabe como é feito o Culto do guarda e espíritos amigos que sempre 
Evangelho no Lar e o pratica, ensine estão por perto para nos ajudar. 
outras pessoas a fazer. Passe essa 

6- Faça a leitura escolhida pra ocasião idéia adiante, pois, é de grande valia 
e depois teça alguns comentários num ambiente como o Lar. É preciso 
sobre o que entendeu do assunto. que cultivemos nas pessoas o 

interesse por ver sua família 7- Em seguida, faça uma prece de 
harmonizada num Lar e não somente agradecimento (se quizerem cada um 
numa casa, que po sua vez, implica ser dos participantes também pode fazer 
o espaço físico. Para você, amigo uma prece de forma individual) 
leitor (a), que não sabe como se pedindo ao Pai Amantíssimo proteção 
realiza o Evangelho no Lar aqui vão para toda a semana incluíndo aí seus 
alguns passos básicos. v is inhos ,  amigos ,  famil iares  

encarnados e desencarnados, bem 1- Convide toda a família residente na 
como, aquelas pessoas com quem não casa (se não conseguir sensibilizá-los 
temos  maior  a fe t iv idade  ou  faça-o sosinho (a)); 
guardamos mágoa. Rogue aos bons 

2- Escolha um dia e horário certo pra espíritos a fluidificação da água e o 
realização do Evangelho a partir passe em cada um dos presentes e em 
daquela data. (É que os Bons Espíritos quem se pensar.
criam um vínculo com a família e 

A prática do Evagelho no Lar resulta passam a participar do Culto Cristão); 
e m  i n ú m e r a s  v a n t a g e n s ,  

3- Organize numa mesa uma garrafa principalmente no campo fluídico 
com água filtrada e copos para que onde o clima do ambiente torna-se 
todos possam beber da água mais favorável à Fé, a Paciência e a 
fluidificada após o Evangelho. prática da Caridade.
4- Escolha uma leitura do livro "O Experimente e perceba como sua vida 
Evangelho Segundo o Espiritismo" muda pra melhor. 

EVANGELHO NO LAR POESIA
Se chamássemos Chico...

Ah! Se todos nós chamássemos 
Chico...

Que honra seria... Vir de Francisco.
De Assis...

Xavier.
Poderíamos todos chamarmos 

Chico.
Homem ou mulher.

Mas com uma condição:
Se tivéssemos todo o bem no 

coração.
O Bem querer...
O Bem amar...
O Bem de ser...

O Bem de doar...
O Bem da solidariedade.

E fazer como aqueles Chicos...
Que só fizeram caridade.

(Décio/sabino)

VISITE O SITE DA USE/LINS: www2.uselinssp.com.br 



CONVITE

ia 25 de julho a noite 
realizou-se no Centro DE s p í r i t a  I r m ã o s  

Aprendizes de Lins, lá na Chácara 
Flora, em Lins, a Festa Julina com 
o objetivo de arrecadar fundos 
para a construção do prédio da 
Casa.

Marcaram presença na Festa 
companheiros da USE/Lins, como 
José Bastos, Paulo Bueno Lanza e 
família, Décio Bressanin e família. 
Presença de muitos amigos da 
família de Flávio Natal Pereira, 
presidente do CEIA, da confreira 
Dulce Becari e de trabalhadores 
espíritas da própria e de outras 
Casas de Lins e de Promissão.

 Segundo lembrou José Bastos é 
a primeira vez que se realiza tal 
festividade, onde o ambiente 
agradabilíssimo proporcionou a 
t o d o s  m o m e n t o s  d e  
tranquilidade...

Parabéns a todos do CEIA pela 
iniciativa!

PARABÉNS

 SHEILLA azuis e cabelos loiros.

cheilla é um Espírito muito Desde o princípio de suas 
conhecido e querido no manifestações, Scheilla demonstrou Smovimento espírita brasileira. d e v o t a m e n t o  a o s  e n f e r m o s  

procurando, quanto possível, Em sua última encarnação, nasceu 
amenizar-lhes os sofrimentos ou na Alemanha, foi enfermeira e 
recuperar-lhes a saúde, faina em que desencarnou em 1943, num dos 
prossegue atuante junto de equipes bombardeios sofridos pela cidade de 
espirituais socorristas, por todo o Hamburgo, no decorrer da 2ª Grande 
Brasil, através de diferentes Guerra.
médiuns.

Datam de pouco tempo depois as 
Simultaneamente, com caracterís-suas primeiras manifestações em 

tico sotaque alemão, faz ouvir sua grupo espírita de Macaé (RJ), através 
voz pregando a excelência do do médium Peixotinho, chegando a 
Evangelho, a todos conclamando se materializar e a produzir belos 
para que sigam o Cristo.fenômenos de efeitos físicos, como o 

“apport” e distribuição de flores ou (Trechos do texto “De Scheilla 
pequenos objetos, ou a impregnação para Você”, do livro “A Mensagem 
do ambiente com éter ou perfumes. do Dia”, do médium Clayton B. 

Levy)Seu retrato mediúnico a revela de 
belo semblante, profundos olhos Revista O Trevo - Abril de 2000

GALERIA VULTOS DO ESPIRITISMO

01/08/1865-Aparece a 1a. Edição de “O Céu e o Inferno” de Allan Kardec
15/08/1905-É fundada a Editora “O Clarim”, em Matão, São Paulo
19/08/1936-Lançado o primeiro programa espírita radiofônico do Brasil, 
por Caibar Schutel, em Araraquara SP.
29/08/1831-Nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, em Riacho do 
Sangue, Ceará. Sua biografia consta de nossa Revista, item: Personalidades
31/08/1948-Em São Paulo - SP, realiza-se o Congresso Brasileiro de 
Unificação.

EFEMERIDES ESPÍRITAS

todos Presidentes das 
Adesas  da USE/Lins e Arepresenta-ntes das Casas 

no Conselho Deliberativo da 
e n t i d a d e  p a r a  R e u n i ã o  
Extraordinária

A realizar-se dia 22 de agosto, as 
13:30 horas em Getulina, com a 
seguinte pauta:

1 - Abertura dos trabalhos;
2 - Palavra Aberta – outros 

assuntos
3-  Prédio da entidade – recebido 

em doação.
3 - Retrospectos gerais do 

Confraternizar 2009 – 1ª edição;
4 - Caravana do Bem (RED-PAS)
5 - Captação de recursos;
6 - USE/LINS FRATERNAL 2009 

– mês de outubro
6.1 – Abertura dia 3 de outubro;
6 . 2  –  A t i v i d a d e s  

complementares com as Casas;
6.3 – Ciclo de Palestras;
6.4 – Encerramento dia 31 de 

outubro;
6.5 – Confraternizar 2009 – 2ª 

edição – 1º de novembro
7-  Dec i sões  do  Conse lho  

Deliberativo.

São Paulo, 31 de julho de 2009. sentimentos que expressamos aos 
companheiros neste momento, Aos nossos queridos irmãos
pelo acolhimento, participação, 

USE´s Regionais, Intermunicipais comprometimento, envolvimento 
e sustentação das tarefas propostas USE´s Municipais, Distritais
e que nos encaminharam aos 

Estado de São Paulo
objetivos. As benesses estão no ar, 

As nossas saudações fraternas. o cata-vento encaminha os bons 
ares para uma profícua semeadura.E s t a m o s  e n c e r r a n d o  a s  

atividades administrativas de Juntos podemos fazer mais e a 
nosso 14º. Congresso realizado em luz que emana da Doutrina Espírita 
Serra Negra, temporada de se expandirá iluminando todos os 
a p r e n d i z a d o ,  a m i z a d e  e  corações. Muito obrigado, receba o 
convivência que juntos tornamos nosso afeto e carinho, com o desejo 
possível e que marcou de maneira de que Jesus possa iluminar e 
indelével os nossos corações. O abençoar os nossos propósitos de 
momento primeiro está na servir para o bem.
lembrança, o seguinte, o de agora, é 

Muita paz!
de trabalho para que as propostas e 

Fraternalmente,vivências se transformem em 
r e a l i d a d e ,  n e s t e  s e n t i d o  
planejamos as nossas próximas 

José Antônio Luiz Balieiroatividades.
     USE SP - PresidenteReconhecimento e gratidão são 

14º. CONGRESSO DE SERRA NEGRA


