
do amor.
As perspectivas sociais e espirituais do 

homem não podem ser inibidas enquanto 
trabalhador. O trabalho é instrumento de 
progresso social e espiritual para ele. 
Podemos dizer que é um componente 
indispensável no seu processo de evolução.

Ao considerarmos o trabalho é 
indeclinável que também ponderemos a 
necessidade do repouso, pois o descanso é 
condição indispensável para a recuperação 
das forças físicas e refazimento das energias 
espirituais.

Na atualidade o Direito do Trabalho 
estabelece a necessidade do descanso, de 
forma remunerada.

Contando com os recursos das ciências 
o trabalho criador os gregos  afirmar: “Tudo na Natureza trabalha. Como médicas, sociológicas, psicológicas a 
denominavam ergoni e os os latinos: tu, trabalham os animais, mas o trabalho legislação trabalhista procurar equilibrar os 
opus. O trabalho braçal recebia a deles, de acordo com a inteligência de que A períodos de trabalho e de repouso.

denominação de ponosi pelos gregos e labor dispõem, se limita a cuidarem da própria A Declaração Universal dos Direitos 
para os latinos. conservação. Daí vem que do trabalho não Humanos, proclamada pela Organização das 

lhes resulta progresso, ao passo que o do A visão espírita do trabalho é abrangente. Nações Unidas estampa em seu artigo 23: “1. 
homem visa duplo fim: a conservação do O trabalho não está apenas vinculado ao Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre 
corpo e o desenvolvimento da faculdade de exercício de atividades de natureza escolha do emprego, a condições justas e 
pensar, o que também é uma necessidade e o profissional e da remuneração por sua favoráveis de trabalho  e à proteção contra o 
eleva acima de si mesmo. Quando digo o execução. desemprego.”   
trabalho dos animais se cifra no cuidarem da Esclarecem os Espíritos na questão nº 674: Felizmente, os direitos previstos em O 
própria conservação, refiro-me ao objetivo “O trabalho é lei da Natureza, por isso Livro dos espíritos, de Allan Kardec, estão 
com que trabalham. Entretanto, provendo às mesmo que constitui uma necessidade, e a contemplados na Ética e na legislação dos 
suas necessidade materiais, eles se constituem civilização obriga o homem a trabalhar mais, povos mais  evolvidos nos tempos atuais.
inconscientemente, executores dos desígnios porque lhe aumenta as necessidade e os 

Referências:do Criador e, assim, o trabalho que executam gozos”. (1)
(1) KARDEC, Allan.  O livro dos espíritos. também concorre para a realização do E mais adiante, na questão 675, 
Tradução Guillon Ribeiro. 87ª ed. objetivo final da Natureza, se bem quase complementam: “... o Espírito trabalha, assim 
Brasília:FEB,2006. Q. 674.nunca lhe descubrais o resultado imediato.” como o corpo. Toda ocupação útil é 

(3) (2) PAIVA, Aylton G.C. Espiritismo e trabalho.”.
política: contribuições para a evolução do ser Observamos que o trabalho deve prover às Ensina  o Espiritismo que o trabalho se 
e da sociedade,  cap. O trabalho segundo o necessidades materiais do ser humano e o impõe ao homem por ser consequência de sua 
espiritismo,  pág. 33. Ed. FEB 1ª ed. 9/2014.desenvolvimento do pensamento, do própria natureza corpórea. Pode ser um 

raciocínio em virtude das dificuldades e (3) KARDEC,  Allan. O livro dos espíritos. instrumento de expiação, mas essencialmente 
problemas com que se depara na execução dos Tradução Guillon Ribeiro. 87ª é um meio de desenvolvimento da 
atos atinentes ao trabalho. ed. Brasília: FEB, 2006. Q. inteligência. Para satisfazer suas necessidades 

677.Portanto, é como pessoa e como espírito básicas: alimentação, segurança e bem-estar, 
imortal que o homem está sujeito ao trabalho.o homem tem que trabalhar, o que o 

O que caracteriza o valor do trabalho não é impulsiona ao progresso  intelectual.”  (2)
o tipo de trabalho humano que se faz, porém o A seguir, na questão nº 677, esclarece 
fato de ser a pessoa que realiza o trabalho com sobre esse precioso instrumento da evolução 
a necessidade de desenvolver suas de todos os seres, inclusive dos animais, ao 
potencialidades nas áreas do conhecimento e 

Aylton Paiva 
paiva.aylton@terra. 
com.br
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sse mês nosso Farol está do jeito oportunidade de fazer caridade de uma 
que eu gosto, repleto de matérias maneira fácil, depende apenas da nossa 
interessantíssimas, tanto que eu vontade de encontrar uma criança carente E
fiquei só com esse espacinho aqui. e não deixar que o 12 de 

Portanto vou ser direto. Outubro é o mês outubro dela passe em 
das crianças, como pai de dois meninos, branco.
um de 5  e outro de 11anos sei que essa Faça a sua parte!
gurizada gosta mesmo é de brinquedo. Beijos no coração!

Faço um apelo a ti meu caro irmão e irmã 
            Inibmortque está me lendo, Deus está dando-nos a 

LEMBRE-SE DAS CRIANÇAS

o campo da vida, os escritores guardam Por fim, encontramos  os benfeitores do Almas, que ajudam e consolam, animam e 
alguma semelhança com as árvores. mundo vegetal, consagrados à produção de esclarecem.N

benefícios para a ordem coletiva. São sempre Não temos, todavia, qualquer dúvida. Não Não raro, defrontamos com troncos vigo-
admiráveis pelos braços com que acolhem os obstante o mérito do que exprimem, muita rosos e erectos, que agradam à visão pelo 
ninhos, pela sombra com que protegem as gente prosseguirá sonâmbula e entorpecida.conjunto, não aferecendo, porém, qualquer 
fontes, e pelos frutos com que nutrem o solo, vantagem ao viajor.  Ora são altos, mas não É que o despertar varia ao infinito...
os vermes, os animais e os homens.possuem romaria agasalhante. Ora se mos- A gazela abre os olhos ao canto do pássa-

São os escritores que trabalham realmente tram belos; todavia, não alimentam. Ora ro. A pedra, entretanto, somente acorda a 
para os outros, esquecidos do próprio “eu”, exibem flores de vário colorido, que, no explosões de dinamite.
integrados no progresso geral. Sustentam as entanto, não frutificam. Resta-nos, porém, a confortadora certeza 
almas, transformam-nas, vestem-nas de senti-São os artistas que escrevem para sí mes- de que, se há milhões de almas anestesiadas 
mentos novos, improvisam recursos mentais mos, perdidos nos solilóquios transcendentes nos enganos da carne, já contamos, no mun-
salvadores e formam ideais de santificação e ou nas interpretações pessoais. Inacessíveis do, com milhares de companheiros que pos-
aprimoramento, que melhoram a Humanida-ao interesse comum. suem “ouvidos de ouvir”.
de e aperfeiçoam o Planeta.De quando em quando, topamos espinhei-

Este livro é constituído de galhos espiritu- EMMANUELros. São verdes e atraentes de longe; contudo, 
ais dessas árvores frutíferas. Os autores que o apontam acúleos pungentes contra quantos 

(Obra: Falando a Ter-compõem, falando à Terra, estimulam o cora-lhes comungam da intimidade enganadora.
ra, pisc. Chico Xavier)ção humano à sementeira de vida novaTemos aí os intelectuais que convertem os 

É a voz amiga de almas irmãs que voltam raios da inteligência nos venenos idológicos 
dos cumes resplandecentes da imortalidade, das teorias sociais de crueldade ou nos tóxicos 
despertando companheiros que adormeceram da literatura fescenina, com que favorecem o 
no vale sombrio.crime passional e a mentira aviltante.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

UM DIA 

TRABALHO E EVOLUÇÃO



tualmente nos deparamos com 
situações difíceis de constrangi-
mento, incertezas e desconforto. A A
primeira medida que tomamos é a 

da lamentação seguida da auto-piedade que 
somente nos tornam amargos, sem 
perspectivas e sem objetivos. 

Até quando, então, ficaremos marcando 
passos nesta faixa vibratória; hoje o tempo 
anda célere e as oportunidades passam a 
nossa frente em todos os momentos, e a 
lamúria nos impede de vê-las, tolhendo 
assim, o caminho para encurtar e superar as 
adversidades. 

De nada valerá portanto nos apoiarmos 
em um segmento religioso onde somente se 
busca a solução, e não a participação 
efetiva que dará a sustentação para 
aprendermos a nos olhar interiormente 
sentindo a necessidade de mudanças 
urgentes tanto no pensar, sentir e praticar. 
As etapas da vida passará por cada um, 
independente da assimilação e aprendiza-
do, portanto, aproveitem a oportunidade 
bendita que detém em suas vidas que é a 
reencarnação e sobretudo o livre-arbítrio 
que os direcionarão para a ascensão ou 
queda, sempre serão as nossas escolhas a 
lâmina afiada a nos punir. 

O Pai, jamais, criará aos filhos situações 
de dores, sofrimento e misérias, mas 
aceitará as escolhas feitas por cada um 
como aprendizado. Procuremos ser 
constantes na auto análise, verificando e 
sentindo a necessidade da transformação 
interna, independente da mudança dos 
outros, o nosso jardim somente florescerá e 
embelezará os nossos dias se o cultivarmos 
com perseverança e muito amor. 

Nos embates da vida onde se confronta 
com a falsidade, desinteresse, ingratidão e 
maledicência, façamos a nossa parte, 
inicialmente não julgando e vibrando paz e 
amor, as energias contrárias não chegarão 
até nós por estarmos em um outro padrão 
vibratório. É somente através do exercício 
diário que solidificaremos a nossa guarda, 
alicerçando barreiras energéticas, e vendo 
assim, estas pessoas por outra ótica, 
ninguém é somente defeitos, vamos 
enaltecer suas virtudes. 

A superioridade não está na força bruta, 
ou em sua capacidade de revidar e sim no 
entendimento e intenção dos seus atos. 
Façam do seu viver a busca constante da 
auto superação procurando ver e sentir nas 
entrelinhas dos fatos a razão maior para sua 
modificação e tolerância com os em 
desequilíbrio.  

Paz a todos.       

 Antenor 

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari (marco.corbari 
271@gmail.com)

 porta de grande carpintaria, chegou que dispõe, não é digno de 
um rapaz, de caixa às costas, à procu- receber o “muito”. Apren-
ra de emprego. da a cuidar das coisas À

aparentemente sem impor-Parecia humilde e educado.
tância. Pelas amostras, O diretor da instituição compareceu, 
grandes negócios se reali-atencioso, para atendê-lo.
zam neste mundo e o - Tem serviço com que me possa favore-
menosprezo para consigo é indesejável cer? - indagou o jovem, respeitoso, depois 
mostruário de sua indiferença perniciosa. das saudações habituais.
Aproveite a experiência e volte mais tarde.

- As tarefas são muitas - elucidou o che-
Não valeram petitórios do moço necessi-fe.

tado. Foi compelido a retirar-se, em grande 
- Oh! por favor! - tornou o interessado - abatimento, guardando a dura lição.

meus velhos pais necessitam de amparo. 
Assim também acontece no caminho Tenho batido, em vão, à porta de várias 

comum.oficinas. Ninguém me socorre. Contentar-
Quem deseja o corpo iluminado e glorio-me-ei com salário reduzido e aceitarei o 

so na espiritualidade, além da morte, cuide horário que desejar.
respeitosamente do corpo físico.O diretor, muito calmo, acentuou:

Quem aspira à companhia dos anjos, -  Trabalho não falta...
mostre boas maneiras, boas palavras e boas 

E, enquanto o candidato mostrava um ações aos vizinhos.
sorriso de esperança, acrescentou:

Quem espera a colheita de alegrias no fu-
-  Traz suas ferramentas em ordem? turo, aproveite a hora presente, na semente-
-  Perfeitamente - respondeu o interpe- ira do bem.

lado. E quantos sonharem com o Céu tratem 
-  Vejamo-las. de fazer um caminho de elevação na Terra 
O moço abriu a caixa que trazia. Metia mesma.

pena reparar-lhe os instrumentos.
A enxó se achava deformada pela ferru-

gem grossa. O serrote mostrava vários Neio Lúcio
dentes quebrados. O martelo tinha cabo 
incompleto. O alicate estava francamente (Pisc. Chico Xavier)
desconjuntado. Diversos formões não 
atenderiam a qualquer apelo de serviço, tal 
a imperfeição que apresentavam seus 
gumes. Poeira espessa recobria todos os 
objetos.

O dirigente da oficina observou... obser-
vou... e disse, desencantado:

-  Para o senhor, não temos qualquer tra-
balho.

-  Oh! Por quê? - interrogou o rapaz, em 
tom de súplica.

O diretor esclareceu, sem azedume:
- Se o senhor não tem cuidado com as fer-

ramentas que lhe pertencem, como preser-
vará nossas máquinas? se é indiferente 
naquilo em que deve sentir-se honrado, 
chegará a ser útil aos interesses alheios? 
quem não zela atentamente no “pouco” de 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
Página 02                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                10/2018

 ALVORADA CRISTÃ O SERVIDOR NEGLIGENTE

TRANSFORMAÇÃO ATUAL

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

Rua Dr. Carlos de Campos, 621 - Getulina/SP
Fone (14) 99864 6409

Canta a Vida, seja como for!
Canta a dor, transformando-a em  

esperança.
Não te aflijas.
Nem perca a confiança.
Seja sempre este poema de Deus.
As lágrimas caem...
As penas passam...
Mas tu continuas...
És centelha de Deus.
Entoando a melodia do  coração.
Tão terna... Tão doce...
Que até a alma mais 

triste, comovida contigo, 

ha de cantar amores 

também!

Diogo Caceres

CANTA A VIDA

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA
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EXERCÍCIO DA GRATIDÃO
 ser humano está sempre a criar nos protege, ampara e inspira, sempre Nossos sentimentos, então, abandonam 
expectativas, sonhos e desejos, respeitando nosso livre-arbítrio. o eu e se ampliam para o nós.
para um tempo que ainda não Gratidão aos nossos pais, que nos Nossa visão interior se dilata e sentimos O
chegou. receberam na presente reencarnação, se a necessidade de abraçarmos a tudo e a 

Esperamos tanto pelo futuro como se esforçaram e se dedicaram ao máximo, para todos.
fosse ele o único tempo para ser feliz, que nos oferecer o melhor. Agradecidos, lucramos em saúde 
nos esquecemos de viver os bons momentos Gratidão à nossa família, esteio de todos emocional, harmonia íntima, liberação de 
do agora, agradecendo o presente. nós, que nos ama e sustenta. conflitos.

Embora agradecer cada meta alcançada, Gratidão aos amigos que estão conosco, Acendemos, em nosso interior, uma luz 
cada sonho conquistado nos pareça simples tanto nas horas boas como nas ruins, que sinaliza nossa realidade espiritual e 
e fácil, a gratidão é uma escolha pessoal. dispostos a nos ouvir, ajudar e apoiar. mostramos as marcas do céu em nós.

Não percebemos ainda que o exercício Gratidão aos professores que, com A vida com gratidão é plena de significa-
da gratidão a tudo e a todos, afasta de nós, empenho, dedicação e paciência, nos do.
gradativamente, a insegurança, a angústia e transmitiram o conhecimento que deti- Pensemos nisso!
outros sentimentos negativos. nham. Gratidão aos Espíritos superiores, 

Não nos damos conta que ao exercitar- benfeitores da Humanidade terrestre, que Redação do Momento 
mos a gratidão, desfrutamos de níveis mais trabalham incessantemente por todos nós. Espírita.
elevados de emoções positivas, de satisfa- Enfim, gratidão que devemos expressar 
ção com a vida, de vitalidade e otimismo. a cada amanhecer, que representa nova Colaboração: Luciana 

Conforme esclarece a neurociência, a página de oportunidades, no livro de nossa Beatriz Arioli Trombini
gratidão libera o hormônio que estimula o existência.
afeto, proporciona tranquilidade, reduz a *   *   *
ansiedade, o medo e as fobias. Nossas conquistas não ocorrem aos 

À medida que desenvolvemos essa saltos, elas se fazem de forma lenta e 
consciência, percebemos em nós maior progressiva.
facilidade de sintonia com o que é agradá- À medida que nossa consciência vai 
vel, registrando sempre mais e maiores assimilando conhecimentos a respeito das 
motivos para vivenciar a gratidão, chegan- Leis Divinas, nossa visão interior alcança 
do ao ponto de sermos gratos até pelas patamares antes não imaginados e vamos 
lições difíceis que a vida nos oferece. modificando, para melhor, nossa maneira 

Como o nosso cérebro não é capaz de de pensar, sentir, viver e conviver.
registrar, ao mesmo tempo, gratidão e Passamos a nos ver como criaturas em 
infelicidade, somos nós quem fazemos a crescimento, o mundo como a nossa casa, o 
escolha. próximo como nosso irmão.

*   *   *
Não é por falta de termos o que agradecer 

que haveremos de nos manter infelizes.
Quanta gratidão devemos sentir por 

Deus, nosso Pai Celestial, que nos criou e 
nos destinou à perfeição.

Gratidão a Jesus Cristo, nosso irmão, 
mestre, modelo, guia e amigo de todas as 
horas, cujos ensinamentos nos apontam o 
caminho do bem, da perfeição.

Gratidão ao nosso anjo de guarda, que 

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 900 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

http://radioportaldaluz.com/

No ar 24hs - desde 25/06/2011
Com mais de 800.000 acessos
Ouvido em mais de 60 países

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

E-mail: sampaiocamargo@ig.com.br
(14) 3522.6189

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SPRua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

PROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. 
Comercial)

(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)
Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
Site: www.alcoolicosanonimos.org.br

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

Seja assinante do “Clube do 
Livro Terceiro Milênio”, e 

receba todo mês no local que 
indicar, um livro novo da 

“Literatura Espírita”.
Faça a sua inscrição no  

telefone  
(14) 3522 3877 ou pelo 

e-mail: livrarialibertacao@terra.com.br



https://infopanespirita.wordpress.com/

INFOPANESPÍRITA
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 08/10 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 15/10 - Edgar Feres Filho
DIA 22/09 -  Luiz Claudio Akira Suehara
DIA 29/10 - Som & Imagem
DIA 05/11- Grace Queli Santos Oliveira

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

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

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

em apenas um minuto *Miudezas em geral

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

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

 

Dia 03/10/2018 – Quarta Feira – 20 horas 

Associação Espírita Joana D’Arc 
Rua Tietê, nº 469 - Lins (SP) 
Palestrante: Maria Aparecida de Oliveira Golmia (Cidinha) 

Dia 08/10/2018 – Segunda Feira – 20 horas 

CEIA –Centro Espírita Irmãos Aprendizes 
Rua Adelino Eça Bicho, nº 678 - Lins (SP) 
Palestrante: Marcos Antônio Arruda 

Dia 18/10/2018 – Quinta Feira – 20 horas 

Centro Espírita “Estudantes da Verdade” 
Rua Avenida Altino Cardoso, 511, - Guarantã (SP) 
Palestrante: Edgar Feres Filho 

Dia 19/10/2018 – Sexta Feira – 20 horas 

Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes 
Av. João Francisco Alves, nº 290 - Pongai (SP) 
Palestrante: Jamily Soler Aguiar 

Dia 19/10/2018 – Sexta Feira – 20 horas 

Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes 
Rua Luiz Gama, nº 886 - Centro – Lins (SP) 
Palestrante: Júlio Nascimento Júnior 

Dia 24/10/2018 – Quarta Feira – 20 horas 

ILDEB – Instituto Linense de Divulgação Espírita Euripedes Barsanulfo 
Rua Promissão, nº 448 - Lins (SP) 
Palestrante: Adriana de Oliveira Rodrigues 

Dia 28/10/2018 – Domingo – 9 horas 

Casa dos Espíritas 
Rua Paulo Aparecido Giraldi, nº 166 – Lins (SP) 
Palestrante: Maria de Fátima Rodrigues 

 

Dia 04/10/2018 – Quinta Feira – 20 horas 

Centro Espírita “Irmã Terezinha” 
Rua XV de Novembro, nº 766 – Lins (SP) 
Palestrante: Edgar Feres Filho 

Dia 17/10/2018 – Quarta Feira – 20 horas 

Centro Espírita Aprendizes do Evangelho 
Rua Dom Pedro I, nº 942 - Sabino (SP) 
Palestrante: Nelson Nascimento 

Dia 18/10/2018 – Quinta Feira – 20 horas 

Centro Espírita Allan Kardec 
Rua Marechal Deodoro, nº 50 - Guaimbê – (SP) 
Palestrante: Maria Aparecida de Oliveira Golmia (Cidinha) 

Dia 19/10/2018 – Sexta Feira – 20 horas 

Centro Espírita “Amor e Caridade” 
Rua Washington Luiz, nº 353 - Getulina (SP) 
Palestrante: Leudimila Rodrigues Tempest 

Dia 22/10/2018 – Segunda Feira – 20 horas 

Centro Espírita “Fé, Amor e Justiça” 
Rua Wenceslau Braz, nº 954 - Getulina (SP) 
Palestrante: Luiz Claudio Akira Suehara 

Dia 26/10/2018 – Sexta Feira – 20 horas 

Casa dos Espíritas 
Rua Paulo Aparecido Giraldi, nº 166 – Lins (SP) 
Palestrante: Marilis Cândido Lopes 

Dia 31/10/2018 – Quarta Feira – 20 horas 

Centro Espírita “Amor e Caridade” 
Rua Jaguaribe, nº 72 - Cafelândia (SP) 
Palestrante: Arquimedes Brumati 

CICLO DE PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AOS 214 ANOS 
DE NASCIMENTO (03/10/1804 - LYON - FRANÇA) 

DE HIPPOLYTE LÉON DENIZARD RIVAIL (ALLAN KARDEC)
Tema das Palestras: Cap. XV do Evangelho Segundo o Espiritismo "

Fora da Caridade Não Há Salvação".

CONHEÇA O SITE DA USE - http://useintermunicipalins.blogspot.com.br/
Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Acompanhem a USE/Lins no Facebook: 
https://www.facebook.com/useintermucipal.lins

POESIA II Que as dádivas dos seus saberes,
Nas fronteiras do saber, Acrescentaram nas vidas, em todas as 

partes,Começamos todos na estaca zero,PROFESSORES Tornando as inteligências iluminadas,Mas seguros, do seu dedicar sincero,
No mundo dos negócios, das ciências e Nos interesses dos nossos conhecimentos,I

das artes,Agregastes somas  para nossas vidas,uitos passaram, pelas suas sábias 
E assim  professores,Mmãos! Que se transformaram
 Agora dedico-lhes  meus versos, E comQue hoje, tornaram-se doutores, Nos louros dos belos talentos!
gratidão, venho homenagear-te!Oriundos, dos potenciais dos seus 

ensinos, III
José BastosPor isso mesmo, em teus louvores! Pois saibam,

Deveríamos  todos, cantar hinos!
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