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rimeiramente gostaria de me encurta as fronteiras e nos mostra um certo autor nos passa é verídico, útil ou 
escusar pelo atraso desta edição, universo maior fora da casa que simplesmente bom, conhecer a índole Pe m  d e c o r r ê n c i a  d o  1 . º  frequentamos. de quem nos trás as informações é 

Confraternizar ocorrido no dia 5 de Por tudo isso amigos e por causa do essencial para que o tempo utilizado na 
julho, achamos que seria de suma feriado o Farol só está chegando em leitura valha a pena.
importância relatarmos o encontro vossas mãos hoje. Outro assunto que quero tratar aqui 
nesta edição e os amigos verão que Gostaríamos de renovar os hoje é sobre o site da USE para quem 
valeu a pena esperar, pois o parabéns ao “Fé, Amor e Justiça” pelos ainda não o acessou ele encontra-se no 
Informativo USE está recheado de 70 anos e mais uma vez me desculpar endereço:
notícias sobre o evento. Diga-se de por não ter publicado nenhuma foto. http:/ /www2.uselinssp.com.br/ ,  
passagem lamentamos àqueles que não Mas então, já estamos em julho, recheado de assuntos do movimento 
estiveram presente, pois foi, como o mês de férias escolares, mês de espírita da nossa região, lá você 
nome explicita, uma confraternização friozinho, tempo “bão” pra ficar em encontrará informação sobre a USE, os 
de irmãos que procuram o mesmo casa debaixo da coberta, assistindo a centros e os seus eventos, Álbum de 
ideal, disseminar a importância do um bom filme ou lendo um livro, e é fotos, mensagens, Artigos, um blog 
“amar a Deus sobre todas as coisas e ao disso que eu gostaria de comentar, para que você possa dar a sua opinião, 
próximo como a ti mesmo”, levar como anda a suas leituras? Quanto um canal aberto para que nós 
àquele que ainda não entendeu o que o tempo você se dedica a aprimorar o seu possamos estar cada vez mais unidos.
Cristo veio nos proporcionar, a sua boa conhecimento? Este mês acho que escrevi demais 
nova, tentar expandir as fronteiras da Acredito que qualquer tipo de para o meu tamanho, mas ainda sobrou 
doutrina em nossa região, captar dos literatura é válida, afinal sempre um espacinho para 
trabalhadores o que anda funcionando podemos tirar algo de positivo naquilo desejar a todos um ótimo 
e o que precisa ser consertado nos que lemos, mas em época de internet, mês de amor, paz, luz, 
centros espíritas, (re)encontrar todo cuidado é pouco, pesquisar aquilo saúde, tudo de bom.
companheiros de mesmo ideal, que nos é colocado como real, fazer 
descobrindo que o movimento espírita com que a nossa razão avalie se o que Inibmort

ma coisa importante para estagiando nele por algum tempo. imortalidade indica-lhe a longa 
você viver bem é a confiança Para seu necessário equilíbrio estrada da evolução espiritual.Uem si mesmo e no criador da considere a lei da mudança e a lei da Amplie a visão dos horizontes da 

vida. evolução. Estamos em permanente vida e os seus olhos iluminar-se-ão 
Não há dúvida de que o planeta Terra transformação. com as luzes da compreensão, do 
ainda é um mundo de provas e Você se transforma a cada dia, otimismo, da alegria e da esperança.
expiações, dificuldades e obstáculos assim como as situações e as pessoas A sua vida física é apenas um ano 
constantes. que o envolvem. letivo na extraordinária escola da vida 

Muitas vezes você vacila em sua O mundo e a humanidade eterna. O corpo físico é, no momento, 
confiança nos valores morais modificam-se permanentemente. a carteira em que você se debruça 
superiores quando observa que a É verdade que, às vezes, você olha para a necessária aprendizagem, 
maldade, aparentemente, obtém ao redor e parece que a maldade está através das experiências do cotidiano, 
vitórias sobre o bem. Então você levando vantagem. com as pessoas e situações. Por isso, a 
vacila em sua fé. Você, muitas vezes, relaciona o confiança deve ser a bússola a 

Você, possivelmente, inicia seus poder dos tiranos que, através dos indicar-lhe sempre o norte do amor e 
passos mais firmes e conscientes pela séculos, impingiram a dor e o da sabedoria.
trilha da verdade e do amor, todavia, sofrimento às coletividades humanas. Em todas as situações lembre-se: 
súbito se depara com pessoas Permaneceram no poder à custa de você é um Espírito eterno, no 
voltadas ao mal que parecem estar sangue e lágrimas. Ganharam processo da evolução, a caminho da 
levando vantagem. guerras, talando campos de orfandade plena felicidade.

Não obstante, se você já se decidiu e viuvez. Usaram a política do 
olhar o mundo através das lentes interesse pessoal em detrimento do Livro: Histórias e Recados do Mundo 
cristalinas da espiritualidade, não se interesse coletivo, agravando a fome espiritual, depoimento e reflexões - 
deixe dominar pelas aparências da e a miséria de pacíficas populações. Pisc. Aylton Paiva
vida material, nem pelas acanhadas No entanto, todos eles passaram na 
conclusões tiradas da vida que se voragem do tempo e, por certo 
limita do berço ao túmulo. enfrentam, hoje, os duros processos 

Sinta que o nosso planeta é um de reajustamento ante a lei divina.
grande educandário e que você está L e m b r e - s e  d e  q u e  a  s u a  

Colaboração: Prof.ª 
L e u d i m i l a  R .  
Tempest

REFLEXÃO: CONFIE EM DEUS E EM VOCÊ

ALGUNS RECADOS



erta vez, um amigo abordou o Com o fraterno Cmédium e perguntou-lhe: sorriso de sempre, 
- Chico, na sua opinião, qual é o sem se deter  na tarefa de 

homem mais rico? a t e n d i m e n t o  a o s  q u e  l h e  
Como se estivesse a ouvir a voz procuravam a palavra, Chico 

de Emmanuel nos escaninhos da redargüiu:
alma, o médium respondeu: -Meu filho, tudo que está no 

-Para mim, o homem mais rico é o Evangelho é o óbvio...
que tenha menos necessidades... Não existem segredos nem 

Arriscando nova pergunta, o mistérios para a salvação da alma. 
companheiro quis saber: Nada mais óbvio que a Verdade!

-E o homem mais justo e sábio?... O nosso problema é justamente 
Com a mesma espontaneidade, este: queremos alcançar Céu, 

ele esclareceu: vivendo fora do óbvio na Terra!...
-O homem mais justo e sábio é o 

que cumpre com o dever...
-Mas  insistiu, certamente, Colaboração:   

interessado em alguma revelação  Edgar Feres  
que lhe facilitasse a vida  o que você Filho
está me dizendo é o óbvio...

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

LIÇÃO DE SIMPLICIDADE

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Campanha
Leia Livros Espíritas. 

Abuse da Biblioteca do seu Centro

“Em seus caminhos há destruição e lágrimas destrutivas.
miséria”. Se busca refúgio na casa fria da 

tristeza, asfixia o otimismo naqueles que - Paulo. (Romanos, 3:16)
o acompanham e perde a riqueza do uando o discípulo se distancia da 
tempo, em lamentações improfícuas.confiança no Mestre e se esquiva Q A determinação divina para o à ação nas linhas do exemplo que 
aprendiz do Evangelho é seguir adiante, o seu divino apostolado nos legou, 
ajudando, compreendendo e servindo a preferindo a senda vasta de infidelidade 
todos.à própria consciência, cava, sem 

Estacionar é imobilizar os outros e perceber, largos abismos de destruição e 
congelar-se.miséria por onde passa.

Revoltar-se é chicotear os irmãos e Se cristaliza a mente na ociosidade, 
ferir-se.elimina o bom ânimo no coração dos 

Fugir ao bem é desorientar os trabalhadores que o cercam e estrangula 
semelhantes e aniquilar-se.as suas próprias oportunidades de servir.

Desventurados aqueles que não Se desce ao desfiladeiro da negação, 
seguem o Mestre que encontraram, destrói as esperanças tenras no 
porque conhecer Jesus-Cristo em sentimento de quantos se abeiram da fé e 
espírito e viver longe dele será espalhar a tece vasta rede de sombras para si 
destruição, em torno de nossos passos, e mesmo.
conservar a miséria dentro de nós Se transfere a alma para a residência 
mesmos.escura do vício, sufoca as virtudes 

F o n t e :  X AV I E R ,  nascentes nos companheiros de jornada 
Francisco Cândido. e adquire débitos pesados para o futuro.
Fonte Viva.Se asila o desespero, apaga o tênue 

clarão da confiança na alma do próximo Colaboração:
e chora inutilmente, sob a tormenta de Waldinete Moreira

DESTRUIÇÃO E MISÉRIA 

Nesta data em que o Farol, 
comemora um ano de existência, o 
único homenageado deve ser ele, 
aliás desejo que em cada linha, o 
farol, possa clarear consciência, 
mesmo que haja onda de ansiedade, 
depressão, momento de desilusão, 
desamor, e mesmo com o mar 
revolto da Sociedade aflita, o Farol 
iluminará o caminho reto da 
chegada ao porto seguro. Parabéns.

Marlene Felix 
Lanza  

S.U.E “ALLAN 
KARDEC” - 

Cafelândia  S.P.

e os médiuns psicofônicos 
s o u b e s s e m  a v a l i a r  a  Simportância do seu esforço na 

tarefa que desenvolvem, haveriam de 
ser mais pontuais com o compro-
misso e não se permitiriam embaraçar 
por bagatelas, deixando de compa-
recer, com tanta freqüência, ao cum-
primento do dever. Infelizmente, são 
muitos os medianeiros e dirigentes 
que não encaram o labor mediúnico 
de enfermagem espiritual com a 
seriedade devida; há inclusive, quem 
dele faça um teatro, onde lhe é 
possível encenar a própria vaidade no 
palco das conveniências pessoais...O 
grupo mediúnico que não abrace o 
trabalho com responsabilidade e 
disciplina fica a mercê de entidades 
que o enganam o tempo todo, 
fazendo-se passar por espíritos 
orientadores, mas que, na verdade, 
exercem sobre ele um fascínio 
obsessivo que, fatalmente, lhe custará 
caro.

Páginas do Livro Infinitas 
Moradas, psicografado por Carlos 
Antonio Baccelli, pelo 
e s p í r i t o  I n á c i o  
Ferreira.

Colaboração 
Paulo Bueno Lanza.

A IMPORTÂNCIA DO 
MÉDIUM PSICOFÔNICO
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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 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

omemorar 70 anos de Foi com grande honra que 
existência não é para muitos. comemoramos os 70 anos do C.E. CAinda mais conhecendo a “Fé, Amor e Justiça”, prestigiando a 

luta dos nossos irmãos da época que preleção de nossa irmã de Marília a 
sofreram muito preconceito e até senhora Alíce Kurashi, Que nos 
perseguição por serem espíritas. proporcionou momentos de estudo e 

Graças à coragem desses irmãos fez-nos lembrar da importância da 
que  ho je  nos  a s s i s t em da  doutrina na nossa vida.
espiritualidade, podemos usufruir Lembrando também que o nosso 
de uma casa de oração, onde nela “O Farol” comemorava seu 
estudamos a doutrina maravilhosa e primeiro aniversário, foi entregue 
consoladora trazida por Jesus e pelo professor Waldomiro um 
decodificada por Kardec. pequeno mimo em forma de farol 

confeccionado pelas 
mãos da nossa irmã 
Maria do Carmo, a 
todos os colaborados 
do informativo.

No entanto, cabe-
nos apenas agradecer a 
Deus pela dedicação e 
p e r s i s t ê n c i a  d o s  
f u n d a d o r e s  e  a  
opor tunidade  que  
temos de hoje poder 
aprender a evoluir 
nessa casa de oração.

Colaboração
Luciana 

B. Arioli 
Trombini

COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DO C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

o campo da alma, a trabalho em que se 
paciência é um dispositi- integre, sem cobrar-lhe Nvo de ação capaz de qualquer tributo de 

auxiliar-nos na realização de reconhecimento;
preciosas tarefas, tias quais sejam: liquidar os problemas de 

Suportar dificuldades, sem experiência comum, à custa do 
desistir do serviço a fazer; esforço próprio, evitando incomo-

promover, sem alarde, o dar a quem quer que seja.
socorro preciso aos companheiros Em suma, quando se fala de 
necessitados; paciência, invoca-se a presença de 

tolerar os cooperadores de alguém que se dispõe a trabalhar e 
temperamento difíci l ,  sem a servir, sem a mínima idéia de que 
recorrer a advertências inoportu- a paciência possa ser uma cadeira 
nas; de balanço para refúgio da inércia.

.agüentar injúrias, sem trans-
Da obra Convivência, pisc. Chico miti-las à sensibilidade dos outros;
Xavier.fazer o bem, abstendo-se de 

provocar elogios e recompensas;
substituir qualquer irmão 

impedido de exercer as funções 
que lhe são próprias, na equipe de 

Colaboração: Prof. 
Waldomiro Borges 

Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL
TRAÇOS DA IMPACIÊNCIA

PERDA DE PESSOAS AMADAS 
E MORTES PREMATURAS

uando a morte vem ceifar em 
vossas famílias, levando sem Q
consideração os jovens em lugar 

dos velhos, dizeis freqüentemente 
"Deus não é justo, pois sacrifica o que 
está forte e com o futuro pela frente, 
para conservar os que já viveram 
longos anos, carregados de decepções: 
leva os que são úteis, e deixa os que não 
servem para nada mais; fere um 
coração de mãe, privando-o da inocente 
criatura que era toda a sua alegria. 

Criaturas humanas, é nisto que 
tendes necessidade de vos elevar, para 
compreender que o bem está muitas 
vezes onde pensais ver a cega 
fatalidade. Por que medir a justiça 
divina pela medida da vossa? Podeis 
pensar que o Senhor dos Mundos 
queira, por um simples capricho, 
infligir-vos penas cruéis? Nada se faz 
sem uma finalidade inteligente, e tudo o 
que acontece tem a sua razão de ser. Se 
perscrutásseis melhor todas as dores 
que vos atingem, sempre encontraríeis 
nelas a razão divina, razão regenera-
dora, e vossos miseráveis interesses 
representariam uma consideração 
secundária, que relegaríeis ao último 
plano... 

Sansão • Antigo membro da 
Sociedade Espírita de Paris, 1863 
Cap. 5 - IV -  Evangelho Segundo 
Espiritismo - Allan Kardec
Obs. (O texto continua no livro)



Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Mês de Julho
.

12- Reinaldo Trombini Junior.
Tema: Cap. XVII - O Dever - A Virtude.
.

18- Waldinete Moreira.
Tema: Cap. XVII - Superiores e os inferiores - O homem 
no mundo - Cuidar do corpo e do Espírito.

27-Edgar Feres Filho.
Tema: Cap. XVIII - Parábola do festim de núpcias – A 
porta estreita 
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina - CREFITO - 3/9738
Dra Érika A. Kataoka - CREFITO - 54942-F

Dra Eliyara Ikehara - CREFITO - 9971-3

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Fone: (14) 3552 2127

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

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau 
Brás n.º 954

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com a Prof.ª Waldinete Moreira-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Amor e Caridade” - Rua Washington 
Luiz n.º 353

Quarta - Estudo da Doutrina (Prof.ª Leudimila) 20 hs
Sexta - Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs

 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

Você gostaria de adquirir 
livros espíritas ou a Revista 

Internacional de Espiritismo 
(RIE) contate o Prof. 

Waldomiro Bana (Dinho)

s professores Waldomiro e 
Leudimila est iveram Opresentes no 14º Congres-

so Estadual de Espiritismo na 
cidade de Serra Negra, onde acom-
panharam 4 dias de palestras e 
eventos, entre os convidados 
estavam Divaldo Pereira Franco, 
Sandra Borba, José Raul Teixeira e 
Alberto Almeida. 

foram momentos maravilho-
sos de conhecimento e luz que os 

nossos dois am-
igos passaram 
durante estes dias.

O tema central foi "Vivência 
no amor, pelos caminhos da 
educação", os outros temas foram: 
"Educação  em tempos  de  
convulsão social", "Educação para 
a felicidade", "Por amor a si 
mesmo", "Aprendendo a lidar 
com, tristeza, raiva, medo e 
alegria", "Família e educação", 
"Jesus e (é) Vida", "Vivência no 
amor,  pe los  caminhos  da  
educação".

Fica aqui também registrado o 
abraço fraterno a equipe de Assis e 
Prudente.



SUPLEMENTO
Um Informativo a Serviço de Lins e Região

TRABALHADORES AMIGOS DA USE-LINS
m dos própositos da Use-Lins é fomentar o Dulce Maria Sarmento Beccari (3532-4790) - Jose 
intercâmbio entre as Casas no aproveitamento Carlos Martinelli (3522-6455) - Leny Lima Botelho Udos  conhecimentos  e  exper iências ,  (3522-5992) - Nelson Nascimento (3522-3876) - 

independente do tamanho da Casa, seguindo a lógica Marlene Trigo (3532-5366) - Renata Golmia (3523-
espiritual que não se vê o grau do espírito somente 2767) - Elide Craveiro Salvio (14-3532-4527) - Ieda 
olhando seu corpo físico. Relacionando os expositores Claudia Craveiro Salvio (14-3532-4527) - Fausta Costa 
abaixo estamos também como entidade colocando a 
USE-Lins a disposição para apoiar todas as iniciativas. 
Lembremos de Chico Xavier quando desolado CAFELÂNDIA/SP - Paulo Bueno Lanza (3554-1508) - 
reclamou a Emmanuel sobre o salão vazio em que ele Marlene Felix Lanza (3554-1508) - Renato Felix Lanza 
iria atuar. Lembrou Emmanuel a Chico que ali havia (3554-1508)
centenas de irmãozinhos desencarnados infelizes 

GETULINA/SP - Edgar Feres Filho (3552-3876) - esperando o momento de iniciar o trabalho.
Reinaldo Trombini Juinor (3552-2021) - Leudemila 

LINS/SP - Maria Maragete Brumati (9776-1568) -- Rodrigues Tempest (3552-1320) - Waldinete Moreira 
Luciana Marise de Araujo Vicente (3523-2549) - Flavio (3552 1137)
Natal Pereira (3523-1916) - Maria Aparecida Golmia 

PROMISSÃO/SP - Eliana Galvão - Dalva Shueire (3523-2767) - Antonieta Nazaré  Lima Coqueiro 
Parreira (3541-0442) - Jose Airton Salazar Parra (3541-(3523-5468) - Maria Eny Rossetini Paiva (3522-3876) - 
0519)Arquimedes Brumati (3523-4191) - Aylton Guido 

Coimbra Paiva (3522-3694) -  Dr. Julio do Nascimento SABINO/SP - Diogo do Nascimento Caceres (14-
Junior ( ) - Adriano Santiago de Araujo (3522-6308) - 3546.7257)

( f a u s t a c o s t a @ y a h o o . c o m . b r )  -  A d r i a n a  
(adriana@lins.sp.gov.br) 

USE-LINS GANHA SUA SEDE PREDIAL
través do conhecimento e esforço do companheiro José 
Bastos, da Associação Espírita Joana D'arc, de Lins/SP e ACoordenador do Departamento Administrativo da Entidade a 

USE-Lins, que tem sede estatutária no Centro Espírita Irmã 
Terezinha, Lins/SP, recebeu como doação, um prédio na Rua 
Regente Feijó, em Lins/SP, a 50 metros do Clube do Livro e da 
Meimei...o prédio que necessitará de um reforma, abrigará as 
atividades da Entidade e com certeza cumprirá o objetivo de ser a 
Casa de todos os espíritas da nossa região, assim como de todos os 
companheiros de passagem por Lins, com assistência ampla e 
irrestrita. Para este soerguimento não faltará esforços de todos os 
envolvidos diretamente e apoio incondicional de todos semeadores 
da Doutrina Consoladora.

Presidente:José Antônio Luiz Balieiro-USE Intermunicipal Rib. Preto
1ª. Vice Presidente: Julia Nezu Oliveira - USE Distrital Jabaquara
2ª. Vice Presidente: Neli Del Nery Prado - USE Intermunicipal Bauru
Secretária Geral: Neyde Schneider  USE Distrital Lapa
1º. Secretário: Aparecido José Orlando - USE Intermunicipal São 
José dos Campos 
2º. Secretário: Hélio Alves Correa - USE Intermunicipal Sorocaba
3º. Secretário: João Thiago Garcia - USE Intermunicipal Jundiaí
1º. Tesoureiro:Rosana Amado Gaspar - USE Distrital Freguesia do Ó
2º. Tesoureiro: Adonay Fernandes de Andrade-USE Distrital Tatuapé
Diretor de Patrimônio: Pascoal Antônio Bovino - USE Intermunicipal 
Ribeirão Preto

A DIRETORIA EXECUTIVA DA USE-ESTADUAL PARA 
O TRIÊNIO 2009/2012 FICOU ASSIM COMPOSTA:

ós Te rogamos, Pai de Infinita 
Bondade e Justiça, as graças de NJesus Cristo, através de Bezerra 

de  Menezes  e  suas  legiões  de  
companheiros. Que eles nos assistam, 
Senhor, consolando os aflitos, curando 
aqueles que se tornem merecedores, 
confortando aqueles que tiverem suas 
provas e expiações a passar, esclarecendo 
aos que desejarem conhecer a Verdade e 
assistindo a todos quanto apelam ao Teu 
Infinito Amor.

Jesus, Divino Portador da Graça e da 
Verdade, estende Tuas mãos dadivosas em 
socorro daqueles que Te reconhecem o 
Despenseiro Fiel e Prudente; faze-o 
Divino Modelo, através de Tuas legiões 
consoladoras, de Teus santos espíritos, a 
fim de que a Fé se eleve, a Esperança 
aumente, a Bondade se expanda e o Amor 
triunfe sobre todas as coisas.

Bezerra de Menezes, Apóstolo do 
Bem e da Paz, amigo dos humildes e dos 
enfermos, movimentai as tuas falanges 
amigas em benefício daqueles que sofrem, 
sejam males físicos ou espirituais. Santos 
espíritos, dignos obreiros do Senhor, 
derramai as graças e as curas sobre a 
humanidade sofredora, a fim de que as 
criaturas se tornem amigas da Paz e do 
Conhecimento, da Harmonia e do Perdão, 
semeando pelo mundo os Divinos 
Exemplos de Jesus Cristo

ORAÇÃO À 
BEZERRA DE MENEZES 



AGRADECIMENTOS 
imos de público agradecer centenas de retorno, 04) Hospital Espírita de Marília (Marília/SP): 
através do endereço eletrônico, da solicitação hem@hem.org.brVfeita para auxiliar jovens dependentes 05) Hospital Espírita João Marchesi (Penápolis/SP): 

químicos. Ficamos entusiasmados com companheiros hejmarchesi@ig.com.br
de todas partes, espíritas ou não, que se dispuseram a 

06) Hospital Psiquiátrico Espírita Cairbar Schutel nos informar sobre entidades, assim como outros que se 
(Araraguara/SP): rh@casacairbar.org.brprontificaram a conseguir vagas. Percebemos quantyo é 

forte a corrente de solidariedade. Muito obrigado 07) Hospital Espírita Psquiátrico Ave Cristo 
(Décio Bressanin) (Bigiui/SP): contato@avecristo.com.br 

08) Hospital Psiquiátrico Tereza Perlatte (Jaú/SP)RELAÇÃO DE ENTIDADES

09) Atendimento de dependências químicas: Novo 01) Clinica de Repouso Nosso Lar (Adamantina/SP) : 
Amanhecer (11) 4614-3079 e Goas (Osasco/SP) 3696-clinicaadt@uol.com.br
2264

02) Hospital  Espír i ta  Benedita Fernandes 
10) Informações sobre dependência química: programa (Araçatuba/SP): hbfernandes@uol.com.br
"Recuperação" da Rádio Boa Nova com José Carlos 

03) Sanatório Bezerra de Menezes (Espírito Santo do 
Marcondes Arantes - (11)2043-0335 e (11) 7207-3475

Pinhal/SP): sbmpinhal@uol.com.br

SE você precisar de descanso, Não fique deitado no solo, freqüentado
Não descanse muito mais que o Clamando pelo destino Para que muitos possam descansar à 
necessário, Porque lhe falta ainda muito chão, sua sombra
Porque ferro parado enferruja, Muito caminho para andar E comer seus frutos, sem pagar...
Água estagnada apodrece... E, além disso, você só vai atrapalhar
E, além disso, talvez, mais tarde, lhe a passagem dos outros. Mas se encontrar apenas o caminho
falte tempo E, se é triste cair, muito mais triste Que leva a essa árvore bendita...
Para terminar a tarefa da existência, ainda Não vá por ele sozinho!
E é trágico demais morrer É arrastarmos alguém na nossa Fique bem à entrada dele
inacabado... queda... Com um braço estendido

Assim... como uma flecha,
SE você for alegre e feliz, SE algum dia, talvez ,você perder a Apontando e dizendo:
Não ria alto demais, linha FELICIDADE???...É POR AQUI!!!...
Para que sua gargalhada E der vazão ao grito, à cólera, à 
Não vá tornar mais doloroso revolta, Não se incomode se ficar por último,
O gemido de alguém, Com ganas de quebrar o mundo ao Porque todo aquele que passar à sua 
Na casa ao lado... seu redor- frente,

Não quebre tudo, amigo, por favor Vai lhe dizer "OBRIGADO" e dar-lhe 
SE nas dores você soluçar, Porque atrás de você vem muita gente um sorriso lindo...
Faça-o baixinho, bem no fundo, ainda E quando, enfim, você chegar, depois 
Bem lá dentro, Que deseja encontrar tudo inteiro e de todos,
Para não apagar algum sorriso belo... Condecorado, iluminado de sorrisos 
No semblante de alguém, recebidos,
No andar de cima... SE você encontrar a semente ou muda Verá que os outros estarão à sua 

Do raro arbusto da felicidade, espera
SE você escorregar, na estrada da Não vá plantá-lo em seu quintal todo 
existência, cercado, PARA QUE VOCÊ ENTRE 
E até mesmo cair de uma vez Mas sim ao lado de um caminho PRIMEIRO!!!

MENSAGEM

 AME-SP-VI CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - PARADIGMA ESPÍRITA
A AME-SP convida a todos para o VI UNIVEM, do Colégio Bezerra de Para mais informações, entre em 

Congresso Nacional de Saúde e Menezes , da USE-Marília e do contato com:
Espiritualidade - Paradigma Espírita, Instituto Bairral.  congressoacademico@gmail.com/ 
em Marília (SP), organizado e Parte da venda arrecadada no secretaria@amesaopaulo.org.br
r ea l i zado  pe lo  Depa r t amen to  congresso será destinada ao "Hospital ou (11) 5581-7089 / (14) 8123-0333
Acadêmico da AME-Brasil Espír i ta  Fabiano de  Cris to  -  Luísa Módena

O evento tem a participação ativa na atendimento de retaguarda a portadores Secretaria Associação Médico-
realização do Núcleo Universitário de com câncer". Espírita de São Paulo (AME-SP)
Saúde e Espiritismo de Marília O evento será realizado entre os dias Tels.: (11) 5581-7089 e (11) 5585-
( in t eg ran t e  do  Depa r t amen to  14,15 e 16 de agosto de 2009, em 1703 (tel/fax)
Acadêmico da AME-SP). Marília (interior de São Paulo) Secretaria@amesaopaulo.org.br

O congresso conta com o apoio da As inscrições já estão abertas e Www.amesaopaulo.org.br
AME-São Paulo e da AME-Brasil para podem ser feitas pela Loja Virtual da 
sua organização, além do apoio do AME-SP (www.amesaopaulo.com)



m nenhum momento penso Preparando-nos para a atividade Guaiçara. Conversações estão bem 
em descuidar que estou do confraternizar 2009  1ª edição  ad ian tas  t endo  a  f r en te  o  Einstrumento da Espirituali- vislumbra-se oportunidades que companheiro Flavio Natal Pereira. 

dade na Terra e com certeza onde poderemos realizar muito mais. A conquista de um lugar para a 
encontrar-me no futuro; é possível Sentimos pelo apoio recebido e implantação da sede funcional em 
que me pela minha imprevidência e p e l a s  v i b r a ç õ e s  a l t a m e n t e  Lins, é outro momento que nos 
até para ensinamento possa deixar benfazejas que nos chegam. enche de esperança.
de ser este instrumento. Acima de sermos entidade, seja Portanto companheiros o 

É neste sentido que estamos, regional ou cada Casa, somos primeiro passo será em Sabino, dia 5 
juntamente com os companheiros Espíritos sedentos de fraternidade de julho, no Confraternizar 2009  1ª 
de jornada, tentando construir (ou onde impera a consciência, o edição. Todos companheiros da 
seria reconstruir?) a unidade que trabalho e o respeito. entidade estão trabalhando para que 
nos dará suporte necessário para que Passo a passo. A intensidade dos este ano elaboremos estrutura 
unidos possamos expandir a trabalhos será sempre proporcional adequada para que no ano vindouro 
Doutrina Consoladora e mais do que ao comprometimento de realizar já tenhamos a estrada totalmente 
isso, renovar-nos. cada vez mais pela Causa. aberta.

Quando inicia-se um trabalho a É pensando assim que após o Junte-se a nós!
teoria dos acertos e dos erros é a que evento de Sabino existirá a 
prevalece. A assimilação dos possibilidade, e isso já está sendo Décio Bressanin 
impactos prós e contras é o farol providenciada, de efetivar a Presidente (USE-Lins)
orientador. colocação da Doutrina na cidade de 

MOMENTO USE

onfraternizar...unir como desta "árvore" chamada Espiritismo 
irmãos; conviver e tratar e que tem nas raízes as obras de ccomo irmãos...ter os mesmo Allan Kardec..cabe a nós regar, para 

sentimentos, crenças e idéias. que sejam mais frondosa, abundante 
e acolhedora, seus galhos e folhas e O Confraternizar em Sabino, dia 
que os frutos colhidos sejam aqueles 5 de julho de 2009, foi válido em 
compromissos firmados perante todos os sentidos.
Deus.

O artigo do Dr. Donizete 
Agora, onde mais uma vez Pinheiro, publicado no Dirigente 

acendemos os faróis da consciência, Espírita da USE-São Paulo, e lido 
sigamos em frente, pois a estrada quando da abertura do evento, 
começa a melhor se iluminar, resumiu grandiosamente o que 
dando-nos o suficiente para que fomos buscar neste encontro: 
caminhemos unidos para cumprir a amizade e fraternidade...
grande meta que é a nossa 

Sabemos que o objetivo a ser transformação interior, através da 
alcançado é bem maior...mas a bússola que nos orienta: o Amor.
parcela dele foi obtida quando 

Saimos do encontro entrelaçados propusemo-nos a nos encontrar-
pela amizade...certo de colocar, mos...de espírito aberto, ávidos e 
avante, mais "tijolos" na construção necessitados de continuarmos a 
da Causa Espírita.construir juntos o edifício espiritual 

da Doutrina Consoladora, na nossa Saimos do encontro munidos 
região. pela fraternidade...certo que 

continuaremos juntos na caminhada Somos irmãos em Cristo..irmãos 
e mais e mais companheiros de Cristo e filhos de Deus...esse 
aportarão e juntar-se-ão...encontro foi a universidade...é no 

aspecto universal que as idéias se "Quando se sonha sozinho é 
e n c o n t r a m . . . o s  p o n t o s  s e  apenas um sonho. Quando se sonha 
contrapõem, mas acima de tudo a junto é o começo da realizade" 
certeza que buscamos o mesmo (Dom Quixote).
sentimento de unidade, com o Obrigado a todos..aos que 
desejo de encontrar em cada irmão a vibraram e aos que estiveram no 
experiência e o conhecimento que Confraternizar 2009 - 1ª edição
nos trará mais Luz e com essa 

...UNIR PARA CUMPRIR!claridade cuidarmos com eficiência 

CONFRATERNIZAR 2009 EVENTOS
Sociedade União Espírita Allan 

Kardec - Cafelândia

16/agoto/2009 - 15 horas - VI 
EDITE (Encontro de Dirigentes e 
Trabalhadores Espíritas) - Wannyr 
Caccia - "Relaciona-mento na Casa 

Espírita"

Grupo Assistencial Espírita e 
Casa do Caminho "Bezerra de 

Menezes”- Promissão

Iº ENCAMINHO - 25/julho - 20 h - 
Thaise Cristina Silva - palestra: 

"Dos olhos...à realidade"

26/julho - 7:30 as 12 h - Dr Pedro e 
Lucia Bonilha - palestra e 

apresentação musical: "Casamento, 
Problemas e Soluções”

CE. Aprendizes do Evangelho-
Sabino

19/agosto/2009 - Wanyr Caccia - 
Palestra Musicada 

Casa dos Espíritas-Lins/SP 

15/agosto/2009 - Wanyr Caccia - 
PALESTRA MUSICADA

Grupo Espírita Humberto de 
Campos - Lins

20/agosto/2009 - Wanyr Caccia - 
Palestra Musicada

Associação Espírita 

Joana D'arc - Lins

18/agosto/2009 - Wanyr Caccia - 
Palestra Musicada



SABINO/SP - 5/JULHO/2009 - departamentos da USE-Lins Centro Comunitário de Sabino e 
7 AS 12:40-ESCOLA que uníssonos responderam e Adão A. Teixeira, presidente do 

MUNICIPAL DE ENSINO corresponderam as expectati- Grupo da 3ª Idade Arco Iris, que 
FUNDAMENTAL E ESCOLA vas de auxilio e apoio; colaboraram irrestritamente; 
DA APAE/PROJETO GURY 4) A todos companheiros do 7) A tantos companheiros 

REALIZAÇÃO: USE - Centro Espírita Aprendizes do espíritas de várias regiões do 
INTERMUNICIPAL DE LINS/SP Evangelho que mais uma vez País que enviaram vibrações de 

AGRADECIMENTOS aceitaram e confirmaram na estímulo e apoio, em especial 
1) Aos companheiros da USE- prática o apoio à realização; Ismael Gobbo (Araçatuba), Dr. 
Lins e demais confrades e 5) À Prefeitura Municipal de Donizete Pinheiro (Marília), 
confreiras que participando de Sabino, através da Coordena- João Marchesi (Penapolis) e 
reuniões de trabalho, anterior- dora de Turismo, da Educação e Welington Balbo (Bauru) 
mente, acreditaram e prontifica- da Assistência Social, respec-
ram-se para a realização do tivamente, Glairbele Germano A TODOS, NOSSO MUITO 
evento; Pena, Maria José M. Camilo e OBRIGADO!
2) Aos presidentes da Casas Andrea Michelini, e da Diretora * O  c o m p l e m e n t o  d e s s a  
Adesas e convidadas que Me i re  que  co loca ram à  informação se encontra em:
arregimentaram seus particípes disposição do evento o local e os Http://www2.uselinssp.com.br/ 
e prestigiaram; recursos materiais necessários; confraternizar-2009-1-edio-o-
3) Aos coordenadores dos 6)À Sueli Ulian, presidente do encontro.html

CONFRATERNIZAR 2009 -1ª EDIÇÃO - O ENCONTRO

 UMA IMAGEM DIZ MAIS QUE MIL PALAVRAS

Antônio Recepciona os convidados Um café para aquecer e despertar Oração Inicial proferida pelo Sr. Aylton

Grupos de discussão divididos por setor

Irmãos de toda a região Francisco Ortolan e esposa Despedida com os dirigentes das casas


