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843. O homem tem livre-arbítrio nos seus na delegacia, o aguardo da perícia, troca dos 
atos? R: Pois que tem a liberdade de pensar, vidros e limpeza da bangunça o relógio 
tem a de agir. Sem o livre-arbítrio o homem anotava dezesseis horas.

Um dia inteiro ‘‘perdido’’ em decorrência seria uma máquina.
da atitude de um usuário de drogas, como ia 19/09, uma Terça-feira, logo pela 
supôs os profissionais que nos atenderam.manhã recebi um comunicado que o 

Além do tempo, o prejuízo financeiro DCentro Espírita ‘‘Fé, Amor e 
referente ao aparelho de som e a colocação Justiça’’, no qual eu sou o presidente, tinha 
dos vidros.sido apedrejado.

Fica também o sentimento de impotência, Junto com outros confrades, fomos 
afinal quem garante que não entrarão averiguar o que de fato havia acontecido e ao 
novamente.adentrarmos aquela Casa de Oração vimos o 

Sobre a citação inicial, foi só para frisar chão forrado por cacos de vidros e a caixa 
que médium nenhum iria passar o ocorrido e que contém as orações e pedidos dos 
menos ainda o nome do meliante.frequentadores arrebentada e jogada ao 

Cada um é responsável pelos seus atos e chão.
arcará por tudo que realizar em sua Com o olhar um pouco mais minucioso 
existência, seja no bem ou no mal.percebemos que o DVD System não estava 

Porém continuemos crentes nos desígnios mais no local corriqueiro.
do nosso Pai Celestial e que Fora sim uma invasão, seguida de furto, na 
nem uma folha cai sem o Seu entrada do vitrô quebrado se encontrava um 
consentimento. balde que com certeza fora usado como 

Beijos no coração!apoio para o criminoso se esgueirar pela 
fresta arrebentada.

            InibmortApós os trâmites legais de acionamento da 
polícia, realização do boletim de ocorrência 

FOMOS INVADIDOS

RESPONSABILIDADE  E  DESTINO
 Criador, que estabelece o bem de e miséria em que se amesquinha a si 
todos como lei para todas as mesmo; e confere-lhe a onda radiofônica 
criaturas, não cria Espírito algum para os serviços da verdadeira fraternidade O
para o exercício do mal. entre os povos, mas o orientador do 

intercâmbio, por vezes, nela transmite A criatura, porém, na Terra ou fora da 
notas macabras, em que promove o Te r r a ,  s e g u n d o  o  p r i n c í p i o  d e  
aniquilamento de populações indefesas, responsabilidade, ao transviar-se do bem, 
agravando-se em débitos aflitivos para o gera o mal por fecundação passageira de 
futuro.ignorância que ela mesma, atendendo aos 

ditames da consciência, extirpará do É assim que o Supremo Senhor nos cede 
próprio caminho, em tantas existências de os dons inefáveis da vida, como sejam as 
abençoada reparação, quantas se fizerem bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do 
indispensáveis. amor e da inteligência.

Deus concede ao homem os agentes da Do uso feliz ou infeliz de semelhantes 
nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a talentos, resultam para nós vitória ou 
formação da dinamite, por substância derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou 
explosiva capaz de auxiliá-lo na construção moléstia, harmonia ou desequilíbrio, 
de estradas e moradias, mas o artífice do avanço ou retardamento nos caminhos da 
progresso, quase sempre, abusa do evolução.
privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo Examina, pois, a ti mesmo e encontrarás 
dívidas clamorosas em sementeiras de ódio a extensão e a natureza de tua dívida, pela 
e destruição; empresta-lhe a morfina por prova que te procura ou pela tentação que 
alcalóide beneficente, a fim de acalmar-lhe padeces, porque o bem verte, puro, de 
a dor, entretanto, enfermo amparado, em Deus, enquanto que o mal é obra que nos 
muitas ocasiões escarnece do socorro pertence – transitório fantasma de rebeldia 
divino, transformando-o em corrosivo e ilusão que criamos, ante as leis do destino, 
entorpecente das próprias forças, com que por conta própria.
prejudica as funções de seu corpo espiritual 

Emmanuelem largas faixas de tempo; galardoa-o com 
o ferro, por elemento químico flexível e  
tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na Reunião pública de 15-5-59 Questão nº. 
arte, todavia, o servo da experiência, em 470
muitas circunstâncias, converte-o no (Do livro Religião dos 
instrumento da morte, a desajustar-se em Espíritos. Psicografia de 
compromissos escusos, que lhe reclamam F r a n c i s c o  C â n d i d o  
agonia e suor, em séculos numerosos; dá- Xavier.)
lhe o ouro por metal nobre, suscetível de 
enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe 
a cultura, mas o mordomo da posse nele 
talha, frequentemente, o grilhão de sovinice 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

TÊM FÉ E VERÁS
Hoje é teu melhor tempo...
Tem fé e verás.
Segue, incansável no bem.
Persiste, otimista e alegre.
Age em coragem e boa vontade.
Os obstáculos cederão a tua 

obstinação.
As dores acalmar-se-ão perante 

tua paciência.
O mal esfacelará diante de tua 

dignidade.
A Lei é Vida.
E ela está a teu favor.
Sê a favor dela também, assim 

como amigo da bondade, e teus 
atos reverberarão em 
ondas de luz e paz, 
por toda parte!

 Diogo Cáceres

POESIAS
PÃO CASEIRO

I
Outro dia ao passar,

Pelos caminhos da roça.
Bem lá, por onde eu morava,

Vi no chão os rastos da palhoça,
Que era inteirinha coberta de sapé.

Fora ali, que nossos pais nos criaram.
Sem nenhuma fome, e com muito amor e 

fé.

II
Desci do carro e com um olhar atento.

As lágrimas escorreram face afora,
Misturando-as com o soprar dos ventos,
Por ali, por um bom tempo me detive,

Não tive coragem de só olhar, e ir 
embora.

III
 Lá ainda estavam muito verdes,
Aquelas duas grandes árvores,

Que assombreavam os telhados,
Ainda pude ouvir os cânticos dos 

pássaros,
Que naqueles tempos, ali também 

cantavam,
Repetindo aqueles sons melodiados!

IV
 Mas algo que mais me chamou atenção!

Foi aquele velho forno de barro,
Quase todo caído no chão!

Pois era nele que assavam os alimentos,
Inclusive aquele delicioso pão!

José Bastos 



arece incrível, mas os 50 capítulos do Instrução e ciência são portas de acesso à Com Jesus, todavia, é 
livro "Jesus no Lar" chegaram ao educação e à sabedoria. Quem apenas diferente.
final; conhece nem sempre sabe. No túmulo de Nosso P

A cultura do espírito vai mais longe: Senhor, não há sinal de Esse novo volume de Neio Lúcio, 
ajuda o homem a converter-se em santuário cinzas humanas.Alvorada Cristã é considerando pelo autor 
vivo, através do qual se irradia o Poder Nem pedrarias, nem mármores de preço, espiritual como um livro de iluminação 
Soberano e Misericordioso. com frases que indiquem, ali, a presençaespiritual para mentes juvenis, pretendo 

Necessário, pois, semear pensamentos da carne e do sangue.nessa primeira publicação exibir o prefácio 
enobrecedores e santificantes, amparando a Quando os apóstolos visitaram o maravilhoso de Emmanuel, que assevera:
mente que recomeça a l ição de sepulcro ,  na  g lor iosa  manhã da  
aprimoramento Individual. Ressurreição, não havia aí nem luto, nem "...não basta esclarecer a inteligência, 

Esquecer a Infância e a juventude será tristeza.repetiremos ainda e sempre. 
desprezar o futuro.  Lá encontraram um mensageiro do reino É imprescindível aperfeiçoar o coração 

*** espiritual que lhes afirmou: “Não está nos caminhos do bem.
Maomé foi valoroso condutor de homens. aqui.”Nero, o tirano, era discípulo de Sêneca, o 
Milhões de pessoas curvaram-se-lhe às E o túmulo está aberto e vazio, há quase filósofo.

ordens. dois mil anos.Tito, o príncipe admirável, que 
 Todavia, deixou o corpo como qualquer Seguindo, pois, com Jesus, através da luta costumava dizer “perdi o meu dia”, quando 

mortal e seus restos foram encerrados numa de cada dia, jamais encontraremos a a noite o alcançava sem algum gesto 
urna, que é visitada, anualmente, por angústia da morte e, sim, a vida incessante.excepcional de bondade, mandou 
milhares de curiosos e seguidores. No caminho de notáveis orientadores do massacrar mais de dez mil Israelitas 

Carlos 5º, poderoso imperador da mundo poderemos encontrar formosos doentes, abatidos e mutilados, depois de 
Espanha, sonhou com o domínio de toda a espetáculos da glória passageira; contudo, é arruinar Jerusalém. 
Terra, dispôs de riquezas imensas, muito difícil não terminarmos a experiência Marco Aurélio, o Imperador virtuoso e 
governou muitas regiões; entretanto, em desilusão e poeira.sábio, consentiu no morticínio de cristãos 
entregou, um dia, a coroa e o manto ao asilo Somente Jesus oferece estrada invariável indefesos.
de pó. para a Ressurreição Divina.Inácio de Loiola, maravilhosamente 

Napoleão era um grande homem. Quem se desenvolve, portanto, com o bem-Intencionado, tinha o cérebro cheio de 
Fez muitas guerras. exemplo e com a palavra do Mestre, letras quando incentivou a perseguição 
Dominou milhões de criaturas. trabalhando por revelar bondade e luz, em religiosa.
Deixou o nome inesquecível no livro das si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do Marat, o demagogo sanguinário, era 

nações. mundo, pode ser considerado cidadão jornalista de mérito e intelectual de renome. 
Hoje, porém, seu túmulo é venerado em celeste.Todos os fazedores de guerra, ditadores e 

Paris...revolucionários, antigos e modernos, foram 
Muita gente faz peregrinação até lá, para incubados no convívio de professores 

visitar-lhe os ossos...ilustres, de páginas científicas, de livros 
Como acontece a Maomé, a Carlos 5º e a técnicos ou de universidades famosas.

Napoleão, os maiores heróis do mundo são Razão sem luz pode transformar-se em 
lembrados em monumentos que lhes simples cálculo 
guardam os despojos.

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 ALVORADA CRISTÃ SIGAMOS COM JESUS

Em todos os momentos da vida, temos focando seus objetivos na superação e 
escolhas a fazer, podendo sermos tanto a sobrepos ição  das  d i f icu ldades  e  
água que cai, como o lago que a represa. deficiências.

Somos energia e movimento, estacionar A primeira regra é não desistir nunca dos 
em lembranças, fatos e acontecimentos não sonhos, o retrocesso só acontecerá se não 
agregará nada no aprendizado, tornando- mantivermos o respeito ao próprio corpo, a 
nos prisioneiros de pensamentos passados, oportunidade de ver nas conquistas o 
criando um círculo vicioso de dependência verdadeiro mérito do esforço em alcançar o 
procurando reparar o que passou, que se almeja desprovido de vaidades, 
esquecendo-se de viver o presente com orgulho e soberbia.
força e determinação, trazendo a realidade e Cada espirito fará das oportunidades o 
a responsabilidade da situação atual, seu castelo de luzes ou o casebre de 
mantendo no consciente, porém sem nulidades, a escolha é individual, mas o 
interferência do passado, buscando no hoje reflexo poderá ser coletivo atingindo as 
alçar novos voos estando em sintonia com vezes a quem mais consideramos e 
os familiares fazendo o melhor sendo amamos.
produtivo que é dar de si fazendo a sua parte O tempo é inflexível cobrando de cada 
para o seu bem estar, equilíbrio e integração um o que se deixou para trás, trazendo a 
espiritual. amargura, sentimento de perda e sobretudo 

A dura realidade amanhã será a de ver e carga de responsabilidade 
sentir o que se deixou de realizar e as pelo não realizado.
oportunidades perdidas, ocupadas por Hector 
lamentações e desistência de vida. A cada 
espírito é dado a oportunidade de aprender e 
evoluir com os próprios erros, fazendo o 
exercício contínuo para não repeti-los 

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

ESCOLHAS 

A p r e s e n t a ç ã o  d a  M é d i u m  
Valdelice Salum, no dia 11/11/17, às 
15 horas na Casa dos Espíritas e no 
dia 12/11/17, às 15 horas no Centro 
Espírita Amor e Caridade em 
Cafelândia

PINTURA MEDIÚNICA

A MAIOR VARIEDADE DE 
LIVROS ‘‘NOVOS’’ E ‘‘USADOS’’
PERÍODO: 02 A 07/10
HORÁRIO: DAS 09 ÀS 17 Hs E 
DIA 07/10 DAS 09 ÀS 12 Hs
- OBRAS BÁSICAS;
- INFANTIS;
- ROMANCES;
- CIENTÍFICOS;
- FILOSÓFICOS;
- RELIGIOSOS.

LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO, 
N.º 134 - CENTRO - LINS/SP

FEIRA DO LIVRO
ESPÍRITA
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VOZES AMIGAS
edro e Ana se conheceram no colégio. vida até o momento em que não seria Aquela UTI estava cheia de pessoas, não 
De início, não simpatizaram muito um possível fazer mais nada. fisicamente, mas em espírito, em boas P
com o outro, mas reconheceram a energias, em luz.F o r a m  a n o s  d e  b a t a l h a  c o m  

inteligência e a integridade mútuas e se quimioterapia, cirurgias para a retirada de Ana atravessou aquela noite, acordou na 
tornaram amigos. tumores, testes com novos medicamentos. manhã seguinte e permaneceu por mais uma 

A amizade foi se consolidando e, em semana, tranquila e serena, até a sua morte.Uma noite, internada na Unidade de 
pouco tempo, evoluiu para algo mais forte, Terapia Intensiva e desenganada pelos Nesse período, pedia para ouvir as vozes 
mais intenso. médicos, pediu ao marido para conversar amigas que tanto bem lhe haviam feito, que 

Eram companheiros de ideias e ideais. com familiares e amigos distantes. tanto carinho lhe haviam transmitido.
Um até sabia o que o outro estava pensando. Como seria possível, contudo, se a Partiu em paz, sabendo que não estava só. 

Casaram-se, tiveram filhos, alguns entrada na UTI era restrita e nem todos As vozes amigas a ladeavam, amparavam e 
cachorros, gatos, peixes. conseguiriam chegar a tempo? a preparavam para retornar à pátria 

espiritual, onde iria se encontrar com outras Fizeram amigos, viajaram, trabalharam Além disso, conversar com todos lhe seria 
vozes amigas, igualmente cheias de amor e em parceria. exaustivo e desgastante.
saudade, ansiosas por aquele tão esperado A vida nem sempre foi fácil, mas Pedro teve uma ideia. Conversou com o 
reencontro.encararam unidos as dificuldades. O amor médico de plantão e obteve autorização para 

crescia, amadurecia e se fortalecia. permanecer ao lado dela e usar o celular.
Redação do Momento Entraram na meia idade planejando a Fez contato com quase toda a sua lista de 

Espírita.aposentadoria e as viagens que fariam. amigos e familiares, solicitando que 
gravassem, num dos aplicativos do celular, Os filhos, criados, não precisavam mais 
mensagens de afeto para Ana.de dedicação integral. Estavam batendo Colaboração: Luciana 

asas, independentes e autônomos. Muitos não conseguiram gravar, por Beatriz Arioli Trombini
conta da emoção.Em meio a planos resgatados do fundo do 

baú e o nascimento de novos sonhos, Ana Mas vieram mensagens de todos os 
começou a sentir que algo não estava bem. cantos, com palavras entoadas, cantadas, 
Evitou alarmar o marido e foi ao médico. sussurradas.

Para sua surpresa, foi diagnosticada com Todas carregavam carinho, respeito e a 
um tipo de câncer raro e agressivo. esperança de um reencontro.

Passado o choque inicial, ela não se Ana passou a noite ouvindo as 
rendeu. Buscou informações, médicos e mensagens, que Pedro tocava de tempos em 
tratamentos alternativos. tempos, em seu celular.

As perspectivas, no entanto, eram Lágrimas escorriam dos olhos de ambos. 
bastante sombrias. Lágrimas escorriam também dos olhos de 

enfermeiros e médicos.A família se uniu e Ana decidiu seguir a 

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

 

firmas que o progresso, exprimindo Entretanto ora e serve. espontaneamente os júbilos da 
felicidade e aprimoramento, é o chegada pelo escaler em forma A prece reanima.
porto a que te destinas, no mar da de cruz. Tão alto, porém, A O trabalho restaura.
experiência terrestre, mas, se acendeu Ele a flama da prece, Companheiros queridos que te suavizavam 

cultivas sinceridade e decisão contigo que pode compreender e as agruras da marcha desembarcaram nas 
mesmo, abraça o trabalho e a prece, como desculpar os próprios algozes, e ilhas de enganoso descanso, deixando-te as 
sendo a embarcação e a bússola do caminho. tão devotadamente se consagrou mãos sob multiplicados encargos.

ao trabalho, que conseguiu vencer os Rochedos de incompreensão escondem-se, Todavia, ora e serve.
abismos da morte e voltar aos braços dos traiçoeiros sob a crista das ondas, A prece consola. amigos vacilantes, como a repetir-lhes em ameaçando-te a rota.

O trabalho sustenta. regozijo e vitória:No entanto, ora e serve.
Em todos os problemas e circunstâncias - Tende bom ânimo! Eu estou aqui!A prece ilumina. que te pareçam superar o quadro das próprias  O trabalho liberta. forças, ora e serve.

(Do livro À Luz da Monstros do precipício surgem à tona A prece é silêncio que inspira. Oração. Psicografia de inclinando-nos à perturbação e ao soçobro. O trabalho é atividade que aperfeiçoa. F ranc i sco  Când ido  Contudo ora e serve. O viajor mais importante da Terra também Xavier).A prece guia. passou pelo oceano do suor e das lágrimas, 
O trabalho defende. orando e servindo. Tão escabrosa Lhe foi a 
Tempestades de aflição aparecem de peregrinação entre os homens, que não 

chofre, vergastando-te o refúgio. sobrou amigo algum para compartilhar-Lhe 

C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  
Waldomiro B. Bana

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

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

MENSAGENS DE EMMANUEL - ORA E SERVE

*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

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

Quatro Mãos
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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 09/10 - Edgar Feres Filho

DIA 16/10 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 23/10 - José Bastos (Ciclo de Palestras)

DIA 30/10 - Imagem e Vídeo

DIA 06/11 - Grace Queli Santos Oliveira

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

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 

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

DIA 05/10/17-  CENTRO ESPÍRITA DIA 20/10/17- (6ª Feira)  CASA DOS DIA 26/10/17 - (5 ª Feira) – CENTRO 
“ESTUDANTES DA VERDADE” ESPÍRITAS ESPÍRITA ALLAN KARDEC
End: Rua Manoel Adonias, 41. (Guarantã) End: Rua Paulo Ap. Giraldi, 166 (Lins) Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 12.   
Palestrante: ARQUIMEDES BRUMATI Palestrante :ROGÉRIO SAVI DE (Guaimbê)

CARVALHO (TATTO SAVI) Palestrante: MARIA DE FÁTIMA 
DIA 06/10/17-(6 ª Feira) C. E. “DR. 

RODRIGUESDIA 23/10/17-(2ª Feira)CENTRO ADOLFO BEZERRA DE MENEZES”
ESPÍRITA IRMÃOS APRENDIZES - CEIA

Endereço : Rua Luiz Gama, 886 (Lins) DIA 27/10/17- (6ª Feira) – C. E. “DR. 
End: Rua Adelino Eça Bicho, nº 678 (Lins)

Palestrante: MARIA APARECIDA DE ADOLFO BEZERRA DE MENEZES”
Palestrante: LUIS OTÁVIO HENRIQUEOLIVEIRA GOLMIA End:  Av. João Francisco Alves, 290  (Pongaí)

DIA 23/10/17-(2ª Feira) CENTRO Palestrante:  JÚLIO NASCIMENTO JR.DIA 08/10/17-(Domingo) CASA DOS 
ESPÍRITA “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”ESPÍRITAS (às 9 horas) DIA 27/10/ 17-(6ª  Feira) – CENTRO End: Rua Wenceslau Braz, 954 (Getulina)End: Rua Paulo Ap. Giraldi, 166.  Lins. ESPÍRITA  “AMOR E CARIDADE”Palestrante: JOSÉ BASTOS Palestrante :JÚLIO NASCIMENTO JUNIOR End: Rua  Washington Luiz, nº 353 (Getulina)
DIA 25/10/17-(4ª Feira) INSTITUTO Palestrante: LUIS CLÁUDIO AKIRA DIA 11/10/17-(4ª feira)CENTRO ESPÍRITA 
LINENSE DE DIVUL. ESPÍRITA - ILDEB“AMOR E CARIDADE” SUEHARA.
Endereço: Rua Promissão, nº 448 (Lins)End: Rua Jaguaribe, nº 72 (Cafelândia)
Palestrante: MARILIS CANDIDO LOPESPalest:DIOGO NASCIMENTO CÁCERES

DIA 25/10/17-(4ª Feira) ASSOCIAÇÃO DIA 11/10/17-( 4ª feira) CENTRO 
ESPÍRITA JOANA D'ARCESPÍRITA “APRENDIZES DO EVANGELHO”
Endereço:  Rua Tietê, nº 469 (Lins)Endereço: Rua Dom Pedro I, 942  (Sabino)
Palestrante: EDGAR FERES FILHOPalestrante: FLÁVIO NATAL PEREIRA

DIA 26/10/17-(5ª Feira ) GRUPO DIA 19/10/17-(5ª  feira) CENTRO 
ESPÍRITA DE GUAIÇARAESPÍRITA “IRMÃ TEREZINHA”
Endereço:  Câmara Municipal de Guaiçara  End: Rua  XV de Novembro, 766 - (Lins)
Palestrante: LEUDIMILA RODRIGUES Palestrante :LUCIANA MARISE  ARAUJO

(5ª Feira)

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

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS INTERMUNICIPAL DE LINS - USE I. LINS
CICLO DE PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AOS 213 ANOS DE NASCIMENTO DE HIPPOLYTE LÉON DENIZARD RIVAIL –

( ALLAN KARDEC) 1804-2017. (03/10/1804) LYON – FRANÇA - TEMA DAS PALESTRAS “CAPÍTULO XIV – E.S.E. 

“HONRA A TEU PAI E A TUA MÃE” - OUTUBRO DE 2017 COM INICIO À 20 HORAS (DIA 08 ÀS 09HS)

http://radioportaldaluz.com/

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