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pai, foi que pude reconhecer o valor das Foi com muita alegria que recebi o 
mães, estas guerreiras, que não medem convite do Sr. Décio Bressanin 
esforços para que seu rebento esteja sempre para fazer parte da atual diretoria O
protegido, alimentado, saudável. Não da USE Intermunicipal de Lins, eu que 
consigo entender de onde estas mulheres ainda estou dando os meus primeiros 
conseguem tirar forças para se manterem passos como espírita. Sei que é um trabalho 
alertas todo o tempo, estas guerreiras árduo, que muitos desanimam no decorrer 
insones que atravessam madrugadas a ninar do caminho, que só as nossas forças não são 
este que passa a ser a coisa mais importante necessárias para continuarmos firmes no 
de suas vidas, esquecendo até mesmo delas propósito de trabalharmos em prol a 
mesmas. Parabéns a vocês eternas doutrina e por isso alertamos a todos os 
guerreiras.companheiros que ao menor sinal de 

E pra encerrar gostaria de me fraquejo, nos pegue na mão e oriente-nos 
desculpar pela falha de não ter registrado a quando perceberem que estamos desviando 
palestra do companheiro Aylton Paiva em dos objetivos comuns. Quero aqui também 
nossa cidade, é que infelizmente a bateria parabenizar os diretores que estão deixando 
da máquina se esgotou após a primeira foto. a USE, pois o trabalho realizado por estes 
Mas só pra recordar, foi uma noite foi de grande amplitude durante a gestão 
maravilhosa, quando o palestrante veio até passada. É claro que esta nova função vai 
nós para divulgar o seu novo livro, necessitar do pouco de tempo que nos 
dissertando sobre algumas histórias sobra, então vou ter que dar um tempo no 
contidas no mesmo e ainda nos vídeo-game, já que uma das “promessas” 
presenteando com a participação inicial do feitas  para 2009 seria uma maior dedicação 
amigo Antonio Braga que através de seus à leitura, coisa que estou conseguindo 
instrumentos de sopro encantou-nos com executar com muita força de vontade. Falo 
suas melodias.da leitura, pois só ela pode orientar-nos de 

Concluo explicando que este mês uma maneira inequívoca, sabendo escolher 
disponibilizamos uma maior fatia do jornal os autores certos ou mesmo, estudar um 
para avisos da USE, mas que o mês tema profundamente utilizando-se de 
subseqüente estaremos estudando uma diversas obras, conseguiremos separar o 
maneira de aumentar a quantidade de joio do trigo. Utilizando a doutrina como 
páginas para que nossos colaboradores exemplo, tudo que estiver em desacordo 
possam voltar a apresentar suas mensagens, com as obras de Kardec é pra ser 
fica aqui meu desejo de um ótimo mês, já descartado, por isso a importância de 
lembrando que no próximo conhecermos ao menos o Pentateuco nos 
nosso mensário completará oferecido pelo mestre Lionês. 
um ano. Reforço também às Maio é o mês das noivas, das mães, nada 
b o a s  v i n d a s  à  n o v a  mais justo que homenagear não só minha 
Diretoria da USE. esposa, que também é mãe do meu filho, 

mas também a minha e consequentemente 
Inibmorttodas as mães, afinal depois que me tornei 

Mãe! eu volto a te ver na antiga sala, Quero acordar-te, mas não sei se devo.
Onde uma noite te deixei sem fala, Não sinto que me caiba este direito.
Dizendo adeus como quem vai morrer!
E me viste sumir pela neblina, O direito de dar-te este desgosto,
Porque a sina das mães é esta sina: De te mostrar nas rugas do meu rosto,
Amar, cuidar, criar, depois... Perder! toda a miséria que me aconteceu.

E quando vires a expressão horrível,
Perder o filho é como achar a morte! da minha máscara irreconhecível,
Perder o filho, quando grande e forte, minha voz rouca murmurar:''Sou eu!"
Já podia ampará-lo e compensá-lo.
Mas nesse instante uma mulher bonita, Eu te esqueci: as mães são esquecidas.
Sorrindo, o rouba e a a velha mãe aflita, Vivi a vida, vivi muitas vidas.
Ainda se volta para abençoá-la! E só agora, quando chego ao fim,

Traído pela última esperança
Assim parti, e nos abençoaste. E só agora quando a dor me alcança,
Fui esquecer o bem que me ensinaste, lembro de quem nunca se esqueceu de mim!
Fui para o mundo me deseducar.
E tu ficaste num silêncio frio,
Olhando o leito que eu deixei vazio, 
Cantando baixinho, uma cantiga de ninar.

Hoje volto coberto de poeira
e te encontro quietinha na cadeira,
Com a cabeça pendida sobre o peito.
Quero beijar-te a fronte, e não me atrevo.

Não! Eu devo voltar, ser esquecido.
Mas que foi? Ouço um ruído...
A cadeira rangeu; é tarde agora!
Minha mãe se levanta abrindo os braços,
Me envolvendo num milhão de abraços,
Rendendo graças, diz:"Meu filho!", e chora.

E chora e treme e ri,
Parece que Deus entrou aqui,

Dia das Mães

Dia 17/maio/2009, a Casa 
dos Espíritas estará 

recebendo o orador Richard 
Simonetti (Bauru/SP).

***
A USE  Intermunicipal está 
apoiando a iniciativa, assim 
como auxiliará e apoiará, 

dentro de suas 
possibilidades, todas Casas 

Adesas.

RICHARD SIMONETTI 
EM LINS/SP

Salve a USE, Salve as Mamães

Em vez de o último dos condenados!
E o seu pranto rolando em minha face,
Quase é como se o Céu me perdoasse,
Me limpasse de todos os pecados.

Mãe! Nos teus braços eu me tranfiguro.
Lembro que fui criança, que fui puro.
Sim, tenho mãe! E esta ventura é tanta, 
Que eu compreendo o que significa:
O filho é pobre, mas a mãe é rica!
O filho é homem, mas a mãe é santa!

Santa que eu fiz envelhecer sofrendo,
Mas que me beija como agradecendo,
Toda a dor que por mim lhe foi causada.
Dos mundos onde andei nada te trouxe,
Mas tu me olhas num olhar tão doce
Que, nada tendo, não  te falta nada.

Dia das Mães! É o dia da bondade!
Maior que todo o mal da humanidade.
Purificada num amor fecundo.
Por mais que o homem seja um mesquinho,
Enquanto a Mãe cantar junto a um bercinho,
Cantará a esperança para o 
mundo!

Guiarone

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila R. Tempest

04/05-C.E. “Fé, Amor e Justiça”
Palestra com Lídia dos Santos 

Lavechi de Marília.
Tema: Euripedes Barsanufo-O Educador
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entrevista, Chico frisou que a fisionomia de Xavier.
Maria, assim retratada, revela tal qual Ela é Quando o sr. Vicente lgum tempo após tomarmos 
conhecida quando de Suas visitas às esferas concluiu a tarefa, com a conhecimento de um novo quadro 
espirituais mais próximas e perturbadas da arte final em pequena foto de Maria, a Mãe de Jesus, A
crosta terrestre; como, por exemplo, disse- branco-e-preto, ele a divulgado num programa da TV Record, de 
nos ele, na Legião dos Servos de Maria, amplicou bastante  e  São Paulo, com a presença de Francisco 
grande instituição de amparo aos suicidas coloriu-a com tinha a óleo  (trabalho em Cândido Xavier, procuramos esse médium 
descrita detalhadamente no livro Memórias que é perito, com experiência adquirida na amigo para colher dele maiores esclareci-
de um Suicida, recebido mediunicamente época em que não havia filmes coloridos e mentos sobre a origem do mesmo.
por Yvonne A. Pereira. as fotos em preto-e-branco eram coloridas a Contou-nos, então, Chico Xavier, no 

E, ao final do diálogo fraterno, mão), dando origem à tela que foi final da reunião pública do Grupo Espírita 
atendendo nosso pedido, Chico forneceu- divulgada.da Prece, em Uberaba, na noite de 1º de 
nos o endereço do fotógrafo-artista, para Nesse encontro fraterno, também dezembro de 1984, que, com vistas às 
que pudéssemos entrevistá-lo oportuna- conhecemos o lindo quadro original à vista homenagens do Dia das Mães de 1984, o 
mente, podendo assim registrar mais algum em parede de seu escritório, e ao Espírito de Emmanuel ditou, por ele, um 
detalhe do belo trabalho realizado. despedirmo-nos, reconhecidos pela retrato falado de Maria de Nazaré ao 

De fato, meses após essa entrevista, atenção, o parabenizamos por esse árduo e fotógrafo Vicente Avela, de São Paulo. Esse 
tivemos o prazer de conhecer o sr. Vicente excelente trabalho, representando mais trabalho artístico foi sendo realizado aos 
Avela, em seu próprio ateliê, há 30 anos uma notícia da vida espiritual de Maria de poucos, desde meados de 1983, com 
localizado na Rua Conselheiro Crispiniano,  Nazaré, que continua amparando com retoques sucessivos 
na Capital paulista, onde nos recebeu imenso amor maternal a real izados pela  
atenciosamente. Humanidade inteira.grande habilidade 

Confirmando as informações do médium de Vicente, em 
de Uberaba ele apenas destacou que, de Fonte Anuário Espírita m a i s  d e  v i n t e  
fato, não houve pintura e sim um trabalho 1986contatos com o 
basicamente fotográfico, fruto de retoques Colaboração:   médium mineiro, 
sucessivos num retrato falado inicial, tudo  Edgar Feres Filhona Capital paulista.
sob a orientação mediúnica de Chico Em nossa rápida 

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

Retrato  de  Maria - Hércio M. C. Arantes

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

arruinar numerosas existências. irreligião, do desrespeito, da “Guardai-vos dos escribas que gostam de 
desordem, da indisciplina.andar com vestes compridas.”Jesus Há livros cuja função útil é a de manter 

(Marcos, 12:38) acesso o archote da vigilância nas almas de Observai os modelos de 
s letras do mundo sempre estiveram caráter solidificado nos ideais mais nobres decadência intelectual e refleti com 
cheias de “escribas que gostam de da vida. Ainda agora, quando atravessamos s incer idade  na  paz  que  dese ja i s  

tempos perturbados e difíceis para o homem, intimamente. Isso constituirá um auxílio Aandar com vestes compridas”. Jesus 
referia-se não só aos intelectuais o mercado de ideias apresenta-se repleto de forte, em favor da extinção dos desvios da 
ambiciosos, mas também aos escritores artigos deteriorados, pedindo a intervenção inteligência.
excêntricos que a pretexto de novidade, dos postos de ”higiene espiritual”. Livro Caminho, Verdade 
envenenam os espíritos com as suas Podereis alimentar o corpo com e Vida - pisc. Chico Xavier.
concepções doentias, oriundas da excessiva substâncias apodrecidas?
preocupação de originalidade. Colaboração: Prof. Vossa alma, igualmente, não poderá 

É preciso fugir aos que matam a vida Waldomiro Borges Bananutrir-se de ideais inferiores, na base da 
simples. O tóxico intelectual costuma 

MENSAGENS DE EMMANUEL ESCRITORES

DIRETORIA PARA O TRIÊNIO 2009/2012

09/05 na Praça 9 de 
Julho/Getulina - 8 Hs

“Feira do Livro 
Espírita”

“Bazar da Pechincha”
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Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 

. O jornal tem 
tiragem de 500 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

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

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

m o l a  m e s t r a  q u e  l a b u t a  
incansavelmente para que este evento 
possa se tornar possível, nosso querido 
companheiro Prof. Waldomiro B. 
Bana. Temos ainda que agradecer ao 
Getulina Jornal, ao Jornal Espírita “O 
Farol”, Rádio Terra FM 98,7, Paula 
Modas e Paula Utilidades, João 
Roberto Metódio e Aparecida da 
Lanchonete “Bom Apetit” de Lins, Sr.  que dizer de um evento que a 
João Loyola da cidade de Ourinhos, A cada ano consegue se superar, 
Sr. Idalina Tuena, Secretária da como descrevê-lo sem nos O
Educação Municipal por nos ceder o tornarmos hipócritas e mesquinhos, 
pátio da escola “João Leonel Berbert”, sem engrandecê-lo mais do que grande 

o foi. Pois, meu caro leitor a VII 
Semana superou todas as expectativas, 
cada noite de palestra um deleite 
imensurável, um encerramento dia 
18/04 que há muito ficará guardado em 
nossos corações com o belíssimo Coral 
“Francisco de Assis” da cidade de São 
José de Rio Preto. Mas tudo começou 
no sábado dia 11/04 com nossa amiga 
de Promissão Sra. Dalva Schueire 
Pa r r e i r a ,  que  nos  t r ouxe  o s  
acontecimentos da vida de Judas 
Escariotes pós-crucificação, narrando 
suas desventuras ocorridas em virtude 
do seu enforcamento, já a abertura do 
evento ficou a cargo do Sr. Ademir 
Parra também de Promissão que nos 
encantou com músicas executadas no 
teclado. Já no dia 13/04 o Sr. José 
Aurélio de Oliveira da cidade de 
Marília veio nos lembrar os princípios 
Básicos do Espiritismo, esclarecendo 
de forma simples e sucinta como o 
verdadeiro espírita deve se comportar 
para ter uma vida branda e feliz. Já na 
sexta dia 17 o psicólogo clínico da 

ao Sr. Marco Antonio Rodrigues, a cidade de Tupã, Valci Silva, nos 
empresa Terraville Empreendimentos a g r a c i o u  c o m  p a l a v r a s  q u e  
Imobiliários de Ourinhos e a Farmácia descreveram os processos “do 
São Luiz.princípio inteligente a angelitude”, 
Só lembrando que em decorrência da foram momentos de luz e conforto 
comemoração dos 70 anos do C.E. “ Fé, espiritual que serviram não apenas aos 
amor e Justiça” durante todo o ano espíritas mas a todos que procuram dia 
estaremos promovendo eventos do a dia respostas a perguntas que muitos 
mesmo nível que acabamos de relatar.acreditam não existirem.

Temos só que agradecer, a você que 
compareceu (em massa, dessa vez), aos 
amigos voluntários que palestraram e 
cantaram, aos irmãos que trabalharam 
para que tudo isso acontecesse e claro a 

AGRADECIMENTOS

Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda

 

 

“Transformando terras em vilas” 
EM BREVE LANÇAMENTO DO 

LOTEAMENTO 
JARDIM PARAÍSO 

GETULINA - SP 
 

Esquerda p/ direita - Ademir Parra - José 
Aurélio de Oliveira - Valci Silva.

Abaixo Dalva Schueire Parreira - acima 
Coral Francisco de Assis.



Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Maio
.

11- Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest.
Tema: Cap. XV. - O maior mandamento/A Caridade 
segundo São Paulo.

18- Waldinete Moreira.
Tema: Cap. XVI - Fora da Igreja não há salvação. Fora 
da verdade não há salvação
.

25- Edgar Feres Filho.
Tema: Salvação dos ricos. - Preservar-se da avareza. - 
Jesus em casa de Zaqueu. - Parábola do mau rico.

01/06- Reinaldo Trombini Jr:
Tema: Parábola dos talentos. - Utilidade providencial 
da riqueza
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Reabilitação
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Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

NOTÍCIAS - USE-INTERMUNICIPAL DE LINS/SP - 2009
ELEIÇÃO Executiva, quando usaram a palavra os de auxílio e apoio às iniciativas das 

ia 4/abril/2009, as 14 h,  em presentes, entre eles Paulo Bueno Casas; reuniões trimestrais de trabalho 
sua sede, no Centro Espírita Lanza, Aylton Paiva e Décio Bressanin. d a  E n t i d a d e  c o m  u m a  n o v a  
Irmã Terezinha, Lins/SP, à configuração, através de palestras D

Rua XV de Novembro, 766, Centro,  1ª REUNIÃO 2009 ed i f i can tes  vo l t adas  pa ra  os  
realizou-se a eleição para o triênio    Dia 18/abril, 14 h, realizou-se a 1ª t r a b a l h a d o r e s  e m  g e r a l  e  
2009/2012, com a presença de dez reunião de trabalho da nova Diretoria confraternização; realização de macro 
Casas Espíritas Adesas (SUE Allan Executiva da Entidade, no grupo evento anual globalizando atividades 
Kardec e CE Amor e Caridade  Espírita Humberto de Campos, a Rua de interesse geral, como arte e cultura, 
Cafelândia/SP; CE Aprendizes do São Pedro, 401, Lins/SP. doutrinários, palestras, concursos e 
Evangelho - Sabino/SP; CE Dr. A. Presentes todos membros eleitos dia outros com a participação efetiva e 
Bezerra de Menezes  Pongaí/SP; CE 4/abril e mais convidados. distintas das Casas; enfatizar através de 
Irmã Terezinha, CE Dr. A. Bezerra de  Os presentes usaram da palavra para campanhas a caridade e a oração, que 
Menezes, ILDEB, Associação Espírita exporem os pontos de vista referentes a são pontos convergentes de todos os 
Joana D'Arc, GE Humberto de Campos atual situação da USE  Intermunicipal, Espíritas compromissados; criação de 
e Casa dos Espíritas  Lins/SP) e seus assim como sugestões para formalizar Ponto de Luz, onde ainda não se 
r e s p e c t i v o s  r e p r e s e n t a n t e s  e  o plano anual/2009 e  respectivo estabeleceu formalmente a Doutrina 
conselheiros e representante da mais calendário. Notadamente com espírito Consoladora.
nova Casa da Intermunicipal, CE voltado à unificação real dos Espíritas   Todos esses pontos estão sendo 
Irmãos Aprendizes  Lins/SP. de nossa região e divulgação ampla e objetos de avaliação e formatação para 
Na oportunidade, formada a mesa irrestrita da Doutrina e dos trabalhos que na próxima reunião de trabalho 
diretora dos trabalhos com Romeu realizados nas Casas. Entre inúmeras possam ser discutidos e implantados 
Gobatto Junior (Presidente) e Leny sugestões que ainda serão objetos de em 2009.
Lima Botelho (secretária), iniciaram os estudo e avaliação, para concretizar em   Foram, também, discutidos e criados 
trabalhos, elegendo a nova Diretoria atos, a presença da entidade como meio os Departamentos da Entidade.

 entidade, na reunião do dia 18/abril 
distribuiu às Casas, através dos presentes, 
Formulário para que todas as Casas A

possam fornecer seus dados gerais com a finalidade 
de arquivo, assim como para o site da entidade, mas 
acima de tudo auxiliará na elaboração do calendário 
2009, por isso a necessidade que as Casas enviem à 
entidade essas informações.

DISTRIBUIÇÃO DE FORMULÁRIOS

Fone: (14) 3552 2127

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

o Clube do Livro e na Assistência Social Espírita 
Meimei, que funciona na Rua Luiz Gama, 1096, (14) N3522  3877, Lins/SP, juntamente com a Livraria 

Espírita, a entidade terá um espaço com variados tipos de 
informações de pesquisa e leitura, através de apostilas, livros e 
outros. Todo o acervo está sendo gentilmente cedido por 
Senhor Aylton Paiva assim como recebemos, também do 
Senhor Aylton, uma gama de livros que oportunamente 
estaremos distribuindo às Casas.

ESPAÇO USE

DIVULGAÇÃO
amos divulgar os eventos e atividades para que 
todos, Use e Casas, possam levar ao grande público o 
grande sentido da divulgação espíritas que é dar V

conhecimento da Doutrina em seu tríplice aspecto: 
científico, filosófico e religioso.

REUNIÃO DE TRABALHO
ia 17/maio  14 horas  Reunião da Use- 
Intermunicipal, local a definir, com a presença da DDiretor ia  Execut iva,  Coordenadores  de 

Departamentos, Conselheiros e serão convidados 
Presidentes das Casas e Dirigentes de Atividades.

 VISITE
Http://www2.uselinssp.com.br/


