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emorei algum tempo pra entender manter atualizado, dos ensinos espíritas é o 
qual o maior ensinamento que a modo com que lido quando sou surpreen-
doutrina dos espíritos poderia me dido por uma notícia desmotivadora.D
proporcionar. Lógico que não devemos ser cínicos e 

Transitando entre a comunicação fazer o tipo ‘‘não tô nem aí’’ e demonstrar 
mediúnica ou as curas espirituais; a uma força que na verdade não existe.
revelação da imortalidade da alma ou a Acredito que tudo vai acontecendo 
bênção da reencarnação. O conhecimento naturalmente, sem mesmo percebermos.
das colônias espirituais, do perisipírito, dos Não que a doutrina deixa-nos frios, muito 
mentores espirituais dentre outras muitas pelo contrário, ficamos cada dia mais 
informações que Allan Kardec e seus solícitos com as nossas dores e as do 
seguidores trouxeram-nos durante esses mundo.
anos de estudo, confesso que tudo isso 

Porém o modo de lidar com elas passa a influi naquilo que vem se tornando a maior 
ser mais racional.lição recebida desde que me tornei um 

Invocamos todo o conhecimento que Kardecista.
estamos adquirindo e tentamos entender os Todos somos seres falíveis, afinal se 
‘‘porquês’’.ainda estamos nascendo num mundo de 

Claro que nem sempre é tão simples provas e expiações e não temos nenhum 
assim, às vezes ainda temos recaídas que cacoete de missionário, com certeza nossa 
exibem o nosso lado menos evoluído.vida vai ser marcada por altos e baixos.

Entretanto querido amigo leitor, essa é a Acompanhar o desencarne de entes 
maior lição que temos a aprender durante o queridos, ver, o que achamos ser um grande 
nosso caminhar: como domar as nossas más amor, ir embora, perder o emprego dos 
inclinações. De conhecimento disso, vamos sonhos, sermos acusados injustamente ou 
aparando as arestas e nos tornando um mesmo com justa causa.
pouco melhores a cada dia.Tudo isso e muito mais faz parte do 

pacote.
Beijos no coração!O que venho aprendendo com as 

instruções recebidas, seja através de 
palestras, livros, mensagens, jornais, Inibmort
vídeos e outros meios que procuro para me 

O MAIOR ENSINAMENTO

DIA DE VENCER O MEDO’
onfiante que seu dia será uma página bala perdida, em plena luz do dia. Se ela está contra nós, já que somos a própria vida. 
feliz no livro da sua vida, vamos tivesse na rua, trabalhando ou até Nada, pois, a temer, uma vez que sempre C
refletir sobre o medo. Vivemos dias passeando, talvez não tivesse sido atingida. estaremos nas mãos de Deus. Que mal pode 

tumultuosos, cheios de desafios, a violência De que valeu o medo para essa pessoa? me ocorrer se me reconheço um espírito 
campeia, as guerras explodem, as doenças Percebam que ela acabou sendo vítima eterno? Somos indestrutíveis. Nenhuma 
se alastram e tudo isso tem feito com que daquilo que tanto temia, a violência. Esse é doença, nenhum problema conseguirá me 
muitas pessoas vivam sob medo intenso. É um dos efeitos que o medo produz, traz derrubar se me vejo como espirito imortal. 
o medo de ser assaltado, o medo de contrair tudo aquilo que você mais teme, tudo o que Se assim agirmos, com bons pensamentos, 
uma doença, o medo de morrer, o medo de você quis evitar e que não estava no mapa boas atitudes e, mantendo absoluta 
viver, o medo de que algo ruim ocorra a das suas provações. Não podemos esquecer confiança no bem universal, expulsaremos 
alguém da nossa família, o medo de perder que o homem é aquilo que pensa. Se nossos de nós todo o medo, vivendo uma vida de 
o emprego... a lista é interminável. Embora pensamentos são de medo, criaremos em paz, coragem e alegria.
não se negue que viver nos dias de hoje é, de torno de nós uma ambientação energética SOU UMA PESSOA CORAJOSA.
fato, um grande desafio, devemos de igual teor, atraindo, pela lei de afinidade SEMPRE ESTOU PROTEGIDO.
considerar que o medo em nada nos ajuda. vibratória, as situações que tanto tememos. A F A S T O  D E  M I M  T O D O  

É claro que não se pode viver sem Como, então, poderíamos vencer esse PENSAMENTO DE MEDO.
prudência. Se vou atravessar uma rua, é adversário cruel? A amiga Joanna de SOU FORTE, SOU CAPAZ, TENHO 
prudente que antes me certifique de que o Ângelis nos alerta para não cultivar o FORÇA INTERIOR.
trânsito permite uma travessia segura. Mas medo. Esse sentimento cresce se nós o P A R A  S U P E R A R  A S  
se a prudência é necessária, o medo é algo cultivarmos, isto é, se dermos importância ADVERSIDADES
que não ajuda em nada. O medo não é a ele, dermos crédito. Se nos vier um 
eficaz; ao contrário, ele nos paralisa, pensamento de medo, devemos eliminá-lo 
aprisiona, ceifando a nossa vida. Eu pela raiz, substituindo-o, imediatamente, 
conheci uma pessoa que tinha medo de ser por pensamentos de coragem e fé. Vença o 
assaltado na rua e por isso não saía mais de medo, não seja por ele vencido. Joanna 
casa, nem de noite, nem de dia. Era ainda nos diz que devemos manter 
aposentada, não deixava a casa nem para confiança em Deus, a fim de enfrentar 
fazer compras. Fazia tudo pelo telefone. todas as ocorrências de nossa vida. Todo 
Pois bem, soube recentemente que ela mal encerra um grande bem e só me ocorre 
morreu em sua própria casa, vitima de uma aquilo que me for necessário. A vida nunca 

José Carlos de Lucca

(Obra: Para o Dia 
Nascer Feliz)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

MENSAGENS DE EMMANUEL 
 O ESCUDO

 aprendiz buscou o 
orientador e clamou, O
agoniado:

- Amigo querido, por que a 
contradição em que me vejo? 
Vivia tranqüilo, quando adquiria fé.

Depois de instalar a fé no coração, o 
sofrimento apareceu em minha vida...

Se acumulei tanta confiança na Divina 
Providência, qual a razão pela qual tantas 
tribulações me acompanham?

Momentos surgem, nos quais me sinto 
em doloroso desespero.

Por que tamanho contra-senso?
O interpelado, entretanto, respondeu sem 

hesitar:
- Filho, não te revoltes. A Lei do Senhor é 

justiça e misericórdia.
O Pai Todo-Sábio não podia livrar-te da 

provação, mas não podes negar que a 
Infinita Bondade te amparou com o apoio 
oportuno, a fim de que atravesses as 
tempestades de hoje com o agasalho 
preciso...

*  *  *
(Pisc. Francisco Cândido 
X a v i e r.  D a  o b r a :  
Caminhos.)

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana



xp lanavam os  ap rend i ze s ,  de Pedro -, qual é, em 
a c a l o r a d a m e n t e ,  s o b r e  a s  verdade, a função do 
necessidades de preparação para o fermento?E
Reino Divino. - Mestre, a missão do 

Filipe, circunspecto, salientava o fermento é dar vida ao 
impositivo da meditação. Tiago, o mais pão.
velho, opinava pelo retiro espiritual; os E m  s e g u i d a ,  p o u s a n d o  n o s  
discípulos do movimento renovador, a seu companheiros o olhar penetrante e doce, 
ver, deviam isolar-se em zona inacessível acrescentou, bem humorado:
ao pecado. João optava pela adoração - O tempo está repleto de adoradores e a 
constante, chegando ao extremo de sugerir miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não 
o abandono das atividades profissionais, serve para expulsar as trevas, se o pão deve 
por parte de cada um, a fim de poderem fugir ao faminto e se o remédio precisa 
entoar hosanas contínuos ao Pai d i s tanc ia r- se  do  enfe rmo,  onde  
Amantíssimo. Bartolomeu destacava a encontraremos proveito no trabalho a que 
necessidade do jejum incessante, com nos propomos? O Reino Divino guarda o 
abstenção de todo contato com as pessoas impera t ivo  da  ação  po r  o rdem 
impuras. fundamental. Sigamos para diante e 

Chamado à manifestação direta pela propaguemos a verdade salvadora, através 
palavra indagadora de Simão, Jesus dos pensamentos, das palavras, das obras e 
perguntou, nominalmente: de nossas próprias vidas. O Todo-Sábio 

- Pedro, qual é a água que desprende criou a semente para produzir com o 
miasmas pestilenciais? infinito. Desce do alto a claridade do Sol 

- Sem dúvida - respondeu o apóstolo, cada dia para extinguir as sombras da 
intrigado -, é a água estagnada, sem Terra. Não é outro o ministério da Boa 
proveito. Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai, 

Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, acima de todas as coisas; e servir, amando, 
indagando: é amparar o próximo como a nós mesmos. 

- Tiago, qual é o peixe que flutua inerte Pautar-se por estas normas, em nosso 
na onda? movimento de redenção, é praticar toda a 

- É o peixe morto, Senhor - redargüiu o Lei.
discípulo, desapontado.

- Bartolomeu, qual é a terra que se enche 
de matagais daninhos à plantação útil?

O interpelado pensou, pensou e 
esclareceu:

- Indiscutivelmente, é a terra boa 
desprezada, porque o solo empedrado e 
áspero é quase sempre estéril.

O Mestre, evidenciando sincera 
satisfação, concentrou a atenção em Tadeu 
e inquiriu:

Tadeu, qual é a túnica que se converte em 
ninho da traça destruidora?

- É a túnica não usada.
Endereçando expressivo gesto a Judas, 

interrogou:
- Que acontece ao talento sepultado?
- Perde-se por inútil, Senhor.
Logo após, assinalou com o olhar um 

dos filhos de Zebedeu e falou, mais 
incisivo:

- Tiago, onde se acoitam as serpentes e os 
lobos?

- Nos lugares em ruína ou votados ao 
abandono.

- André - disse o Cristo, fixando o irmão 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR 

*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

O IMPERATIVO DA AÇÃO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

NA SENDA DA VIDA
Na senda da Vida...
Pensa em Deus.
Trabalha pela paz.
Evita comentários amargos.
Desculpa a quem lhe tenha 

ofendido.
Es t ende  uma  pa l av ra  de  

esperança.
Procura a paciência.
Confia no poder da ação no bem.
Lança alguma semente de alegria.
Serve sempre.
Assim, onde quer 

que vá, jamais lhe 
faltará a benção dos 
Céus!

       Diogo Cáceres

POESIAS
MULHERES

  

I
Como é sublime esse momento,

Que se instala na pauta dos nossos 
sentimentos,

Que sois como as flores lindas  
perfumando a terra,

Plantadas nos jardins de todos os   
corações,

Pois tais perfumes podem acender luzes,
Onde antes poderia ter escuridões.

II
Sem vocês, no mundo não teríamos 

vidas,
E o planeta terra seria de todo aridez,
A deserção no mundo de mãos dadas
Não haveria caminhos nem tão pouco 

estradas.

III
Sois na terra as portas-vozes do Criador,

Pelas quais aqui Ele nos endereçou,
Parecíamos anjinhos que em 

vossos braços,
Que Ele aqui nos abrigou!

IV
Portanto mulheres queridas,

Milhões de palavras deveriam nortear   
nossos egos,

Para aqui vos homenagear.
Mas uma certeza grande podemos 

ter disto,
 Que aqui na terra fomos acomodados 

em vosso colos,
Pela interseção, do nosso Senhor Jesus 

Cristo!

José Bastos 

(Poesia em homenagem às mulheres 
pelo  dia internacional das mulheres
Data da  inspiração 08/03/2017 às 

20:12hs)

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

Quatro Mãos
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PÁLIDO PONTO AZUL
o dia 14 de fevereiro de 1990, a sonda planeta, que nos parece tão vasto, é apenas Por que criar tantas armas para a 
Voyager 1 tirou uma fotografia do um minúsculo ponto azul que se move ao destruição de nós mesmos e da nossa casa?N
planeta Terra de uma distância redor de um sol de quinta grandeza? Por que, afinal, brigarmos tanto?

recorde de seis bilhões de quilômetros. Dessa forma, não seria mais razoável que Reflitamos um pouco e pensemos em ser 
Esta é a distância aproximada até o parássemos para meditar um pouco a mais cordatos, mais pacientes, mais 

planeta Plutão. Cerca de quarenta vezes e respeito de como vivemos aqui? solidários uns com os outros.
meia a distância entre o sol e a Terra. Por que, afinal, nos digladiamos tanto? C u i d e m o s  d o  n o s s o  p l a n e t a .  

Na foto, nosso planeta é visto como um Por que vivemos em disputas tolas por Participemos das campanhas que visam a 
pálido ponto azul contra a imensidão do tudo e por quase nada? melhor manutenção desta casa. É a única 
espaço. Nem precisamos ir tão distantes quanto a que nos pode abrigar agora e que ainda nos 

A ideia foi do astrônomo e divulgador de sonda espacial. Basta que em uma viagem deverá abrigar por muito tempo.
ciência Carl Sagan, que convenceu os aérea, acompanhemos a rápida subida do Semeemos a compreensão, a compaixão, 
técnicos da NASA a girarem a sonda, avião e como tudo vai ficando minúsculo. o entendimento. Comecemos com quem 
reorientando-a para que tirasse uma última As pessoas parecem formigas, as grandes esteja mais próximo de nós.
foto da Terra. construções vão ficando menores e Se cada um de nós começar a ter um ato 

Q u a t r o  a n o s  d e p o i s ,  n u m  menores. O rio caudaloso, com suas de gentileza, de delicadeza, de atenção 
pronunciamento na Universidade Cornell, cataratas assombrosas se torna um para com o outro, diariamente, teremos 
onde lecionava, Sagan refletiu sobre o risquinho perdido em meio a algo verde. sete bilhões e meio de maravilhosos atos, 
significado daquela imagem: Depois, tudo vai sumindo... sumindo... tornando esta nossa casa melhor.

Não há melhor demonstração da folia Mais compaixão e bondade. Um pouco Melhor para viver. Melhor para conviver. 
humana do que essa imagem distante de mais de paciência no trânsito, no Um lugar para amar, ter filhos, crescer, 
nosso pequeno mundo. relacionamento com nossos vizinhos, na evoluir, ser feliz.

Ela deveria inspirar compaixão e fila do supermercado, no banco.
bondade nas nossas relações, mais Menos discussões por coisas que Pensemos nisso.
responsabilidade na preservação desse significam coisa nenhuma. Algumas, 
precioso pálido ponto azul, nossa casa, a simplesmente para se ter o prazer de ouvir Redação do Momento Espírita, com base
única. o outro dizer: É, você tem razão. no artigo Planeta Terra, pálido ponto azul,

Quando medido contra as distâncias Por que não sermos mais felizes? Por que de Marcelo Gleiser.
cósmicas, a enorme quantidade de mundos não vivermos melhor, enquanto estamos 
espalhados pelo espaço, este pequeno aqui, no planeta azul?
planeta é verdadeiramente insignificante. Por que fecharmos fronteiras, impedindo 

Colaboração: Luciana É apenas mais um dentre trilhões de que o irmão necessitado se abrigue em 
Beatriz Arioli Trombinioutros viajando no espaço. nosso país?

Será que nos damos conta disso: que o 

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

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

 

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

Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
seguintes endereços: Rua Arquimedes 
Batista Nasi, 411 - Jardim das Oliveiras - 
Getulina/SP - CEP 16450-00, também 
podendo ser entregue em um dos Centros 
Espíritas da Cidade ou mesmo pelo email: 
inibmort@gmail.com. O jornal tem 
tiragem de 800 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

lterações radicais se processam no tragédias permearão em todas as faixas 
planeta, permitindo que novas sociais dos países existentes no planeta. 
energias mudem tanto a rotação da A busca pelo poder e a ganância A
terra como o tempo espaço desenfreada serão substituídos pelo amor, 

tornando-os mais céleres, trazendo alguns gratidão e pela igualdade dos seres 
sintomas ao encarnado como dores de humanos, trazendo mais alento, paz e 
cabeça, alterações no sono, e um pouco de conforto para que a ascensão seja gradativa 
desconforto mental. Lembro a todos que e constante. Nesta vida de cárcere para o 
alguns chakras adormecidos estão sendo espirito, terão sempre ensinamentos, 
ativados para ajustes físicos/espirituais na aprendizados diários e sobretudo a 
nova era. expansão do mental entrevendo situações 

Uma nova consciência se descortinará adversas que poderão ser modificadas com 
quando de fato nos conhecermos a aplicação da prática já assimilada.
interiormente for realidade, e as mudanças Despertem para esta nova realidade que 
de atos,  at i tudes e pensamentos independente de aceitarem ou não já se 
modificarem o padrão vibratório p roces sa  t r azendo  mod i f i cações  
individual. As chances são únicas pois, o importantes no planeta, nada ficará 
tempo urge e não poderemos de forma doravante oculto, tudo se aclarará trazendo 
alguma deixarmos para depois, a busca de a cada ser a responsabilidade dos seus atos 
novas realidades e ensinamentos já pulsam praticados ou planejados. Tudo o que 
dentro de cada ser, bastando somente pensarmos terão formas, cores e chegarão 
acessá-los. até nós como realidade.

Muitos ainda acreditam que a cobrança 
Ryhbrandivina se fará para todos independente de 

credo religioso,  conhecimento e elevação 
espiritual, mas na verdade lhes afirmo, se 
cada um buscar conceitos e novos 
ensinamentos, estarão abertos e receptivos 
para a regeneração do planeta. Muito ainda 
terá que ser feito e o sofrimento, dores e 

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)

MUDANÇAS EXTRA-SENSORIAIS
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Fone: (14) 3552 2127

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

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 10/04 - Dr. Julio Nascimento Junior

DIA 17/04 - Edgar Feres Filho

DIA 24/04 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste 

DIA 01/05 -Grace Queli  Santos Oliveira

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

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

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

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Quarta - Grupo de Oração - 15:30 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

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

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS INTERMUNICIPAL DE LINS - USE I. LINS
CICLO DE PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AOS 160 ANOS D0 LIVRO DOS ESPÍRITOS 

 TEMA: CAPÍTULOS DO LIVRO DOS ESPÍRITOS - ABRIL  DE  2017 - SEMPRE  AS 20 HORAS, COM EXCEÇÃO DO DIA 16 DOM. ÀS 09 HORAS.

DIA 04/04/17 - DIA 16/04/17 - DOMINGO DIA 28/04/17 – SEXTA-FEIRA
   GRUPO ESPÍRITA DE  CASA DOS ESPÍRITAS CENTRO ESPÍRITA  “AMOR E 

GUAIÇARA (às 9 horas) CARIDADE”
End: Câmara Municipal de Guaiçara End: Rua Paulo Ap. Giraldi, 166-Lins End: Rua  Washington Luiz, nº 353 
Palest: ARQUIMEDES BRUMATI Palestrante: DONIZETE PINHEIRO (Getulina)

*** *** Palest: FLÁVIO NATAL PEREIRA
DIA  05/04/17 – QUARTA-FEIRA DIA  17/04/17 – SEGUNDA-FEIRA ***

C E “APRENDIZES DO  ASS. ESPÍRITA JOANA D'ARC DIA 28/04/17 - SEXTA-FEIRA
EVANGELHO” Endereço: Rua Tietê, nº 469 (Lins) CASA DOS ESPÍRITAS  

End: Rua Dom Pedro I, nº 942-Sabino Palest: LUIS OTÁVIO HENRIQUE Endereço: Rua Paulo Ap. Giraldi, 166 
Palestrante: JOSÉ BASTOS *** (Lins)

*** DIA 18/04/17 - TERÇA-FEIRA Palestrante: EDGAR FERES FILHO
DIA 07/04/17 - SEXTA-FEIRA  CENTRO ESPÍRITA ***

CENTRO ESPÍRITA “DR. “ESTUDANTES DA VERDADE” DIA 29/04/17 – SEXTA-FEIRA
ADOLFO BEZERRA DE Endereço: Av. Altino Cardoso, 511  C E “AMOR E CARIDADE” 

MENEZES” (Guarantã) End: Rua Jaguaribe, 72 (Cafelândia)
Endereço: Rua Luiz Gama,  886 -Lins Palest: DIOGO DO NASCIMENTO Palestrante: LUIS CLÁUDIO AKIRA 
Palest: LEUDIMILA RODRIGUES CÁCERES SUEHARA
TEMPEST ***

*** DIA 19/04/17 – QUARTA-FEIRA
DIA 10/04/17 - SEGUNDA-FEIRA  INSTITUTO LINENSE DE 

CENTRO ESPÍRITA IRMÃOS DIVULGAÇÃO ESPÍRITA - 
APRENDIZES - CEIA ILDEB

End: Rua Adelino Eça Bicho, nº 678 End: Rua Promissão, nº 448 (Lins)
(Lins) Palestrante: MARIA DE FÁTIMA 
Palestrante:NELSON NASCIMENTO RODRIGUES 

***  ***
DIA  10/04/17 – SEGUNDA-FEIRA DIA 25/04/17 – TERÇA-FEIRA
CENTRO ESPIRITA “FÉ, AMOR  CENTRO ESPÍRITA “DR. 

E JUSTIÇA” ADOLFO BEZERRA DE 
Endereço: Rua Wenceslau Braz, 954 MENEZES”
(Getulina) End: Av. João Francisco Alves, 290  
Palest: JULIO NASCIMENTO JR. (Pongaí)

*** Palest: ORSON PETER CARRARA
DIA  13/04/17 – QUINTA-FEIRA ***

CENTRO ESPÍRITA “IRMÃ DIA 27/04/17 – QUINTA-FEIRA
TEREZINHA”  CENTRO ESPÍRITA ALLAN 

Endereço: Rua XV de Novembro, 766   KARDEC
(Lins) End: Rua Marechal Deodoro, 12  
Palestrante: LUCIANA MARISE Guaimbê
ARAUJO SILVA Palest:  REINALDO TROMBINI JR.

TERÇA-FEIRA

CC

Falar com Jully Anny

Cred Certo
         Empréstimos Consignados

Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidor Público (Estadual e Federal)

Crédito Rápido, Fácil e descomplicado com
as melhores taxas e prazos.

Conheça nossa loja:
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 610
CENTRO - GETULINA (14) 3552-2127
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