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omeça no segundo dia de Abril, Do Mundo Espírita, Das Leis Morais, 
o n d e  s e  c o m e m o r a  o  Das Esperanças e Consolações, Caniversário de nascimento do nascendo consequentente a Doutrina 

maior nome da doutrina dos espíritos Espírita, subdividida em Ciência, 
depois de Kardec. Chico Xavier, o Filosofia e Religião.
médium de Pedro Leopoldo, que fez de Como já nos habituamos, Abril 
Uberaba a sede de seus trabalhos, também é o mês da Semana Espírita de 
nascera no dia dois e este ano estará Getulina, este ano estaremos realizando 
completando um século de auxílio e a oitava semana com eventos durante os 
a b n e g a ç ã o .  C o m  c e r t e z a  a o  dias vinte e seis a trinta desse mês.
declararmos estará, alguns irmãos se Outro assunto que gostaria de tratar 
assustarão, pois o mesmo desencarnou aqui não é tão agradável, mas muito 
em dois mil e dois, logo após o Brasil necessário. O Centro Espírita ‘‘Fé, 
conquistar o tetra campeonato de Amor e Justiça’’ teve a informação que 
futebol no Japão, como ele gostaria de seu forro está condenado e precisa ser 
fazer a passagem, em um dia que o país trocado urgentemente, acredito que 
estivesse feliz, mas o verbo no presente quando este jornal estiver em suas mãos 
se faz necessário, pois com toda certeza o mesmo deve já estar restaurado, mas 
Chico continua trabalhando na infelizmente o valor necessário para o 
espiritualidade para o avanço do nosso pagamento da obra não está disponível 
planeta. em seu caixa e para isso, diretores e 

Mais um motivo para afirmarmos amigos da casa se unirão pra levantar o 
que Abril é o mês espírita é que neste montante para o seu pagamento, venho 
mês, exatamente no dia dezoito de um através deste pedir encarecidamente a 
mil oitocentos e cinquenta e sete, Allan sua ajuda neste momento, pois o 
Kardec apresentava ao mundo a sua mesmo nos pegou desprevenido. Para 
primeira obra, o LIVRO DOS ajudar entre em contato com os 
ESPÍRITOS, com duas colunas e cerca diretores do centro.
de 500 questões, que explicaria através Só me resta desejar 
do auxílio de espíritos da mais alta um feliz mês espírita, 
escol, perguntas que até aquela data com as bênçãos do nosso 
poucos ou quase ninguém teve Senhor Jesus Cristo.
coragem e competência para esclarecer.

InibmortO Livro dos Espíritos é dividido em 
quatro partes: Das Causas Primárias, 

ABRIL - O MÊS ESPÍRITA

 amor  do  Chico  pelos  animais estava me esperando... Assim que me animal com algum progresso sempre 
só é comparável ao amor de viu, revirou os olhinhos e partiu. volta ao ambiente em que ele se OFrancisco de Assis pela Ajoelhei-me perto dela, aconcheguei-a habituou...

Natureza; para nós, os dois sempre se de encontro ao peito e chorei. Era uma Lembrando o caso de "Aninha", 
identificaram  no  respeito e na amiga de muitos anos... Saí de lá Chico se emociona, mas, percebendo a 
veneração  para  com  a  Obra  Divina... amparado e tive que orar para sair nossa estranheza, concluiu: 

Chico contou-nos a história de daquele estado. Olhe, meu filho, eu não - Pois é, quando eu falo assim para 
"Aninha"uma gata de estimação com a vou sentir uma dor maior quando os amigos, quando eu conto para os 
qual ele tinha o flebite de "conversar"; perder um parente, um amigo; vou parentes o caso da “Aninha”, eles me 
ela lhe respondia com acenos, chorar igual, sentir igual... Durante uns olham espantados, exclamando: - 
movimentando a patinha peluda... 20 dias - continuou o Chico-, o gatinho “Meus Deus, o Chico extrapolou...”
Oravam juntos e ela se deitava aos seus que ficou órfão, filho da "Aninha", E dá uma gostosa gargalhada...
pés, quando ele psicografava em casa... chorou procurando a mãe. Parecia que 

Um dia, ''Aninha'' comeu uma o miado dele falava mãe em inglês: Livro “Chico Xavier, O amigo dos 
lagartixa e envenenou-se; Chico "Mother! Mother! Mother!..." Peguei-o animais.
internou-a na clínica veterinária de um no colo e conversei com ele, tentando 
amigo... confortá-lo: Eu sei  disse-lhe - que você 

- Eu estava almoçando, meu filho, não me entende as palavras, mas está 
quando ouvi uma voz: - “Chico. Ela ouvindo o meu coração... Ela vai 
está partindo...” Pedi licença, renascer entre nós!...
interrompi o almoço e fui para a clínica E observou:
Em lá chegando, parecia que ela só - Os espíritos me dizem que o 

Colaboração: 
Prof.ª Leudimila 
Rodrigues  
Tempeste.
leudimilatempeste@ 
hotmail.com

"ANINHA”

8.ª SEMANA
ESPÍRITA DE
GETULINA

Dia 26 - Dr. Júlio Nascimento
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’

Dia 28 - Apresentação de 
um vídeo sobre a vida de 
Chico Xavier.
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’

Dia 30 - Diogo Cárceres 
(Sabino)
C.E. ‘‘Amor e Caridade’’

Todos os eventos 
começarão às 20:00 h

EVENTOS
Dia 02/04 às 20:00h

C.E. "Amor e Caridade"
Homenagem ao Centenário de 
Nascimento de Chico Xavier

Momento de Oração e Vibrações
 

Dia 03/04 às 14:00h
C.E. "Fé, Amor e Justiça"

Palestra com Wellerson Santos
Tema: Jesus e os Apóstolos



hico levantara-se cedo e, ao sair, família; que tanto sofreu por minha causa. luz. Viu-os cheios de 
de charrete, para a Fazenda, Que eu lhe page, em parte, a gratidão lágrimas.Cencontra-se no caminho com o que lhe devo. Ajude-me, Senhor". Comoveu-se mais.

Flaviano, que lhe diz: E, tirando o chapéu da cabeça e -  Obr igado ,  meu  
- Sabe quem morreu? virando-o de copa para baixo, à guiza de Nêgo! Que Jesus lhe pague o sacrifício.
- Não!... sacola, foi bater de porta em porta, Comprou com o dinheiro esmolado o 
O Juca, seu ex-patrão. Morreu na pedindo uma esmola para comprar um caixão.

miséria, Chico, sem ter o que comer... caixão para enterrar o extinto amigo. Providenciou o enterro. Acompanhou-
- Coitado! E Chico tira do bolso um Daí a pouco, toda Pedro Leopoldo o até o cemitério.

lenço e enxuga os olhos. sabia do sucedido e estava perplexa se E já tarde, regressou à casa.
- A que horas é o enterro? não comovida com o ato de Chico. Tinha vivido um grande dia.
Creio que vão enterrá-lo a qualquer Seu pai soube e veio ao seu encontro, Sentou-se à entrada da porta.

hora, como indigente, no Caixão da tentando demovê-lo daquele peditório... Lá dentro, os irmãos e o pai, 
Prefeitura, isto é, no rabecão... - Não, meu pai, não posso deixar de observavam-no comovidos.

Chico medita, emocionado, e pede: pagar tão grande dívida a quem tanto Em prece muda, agradece a Jesus.
- Flaviano, faça-me um favor: vá à casa colaborou conosco. Emmanuel lhe aparece e sorrí. O 

onde ele desencarnou e peça para Um pobre cego, muito conhecido em sorriso de seu bondoso Guia lhe diz tudo.
esperarem um pouco. Vou ver se lhe Pedro Leopoldo, é inteirado da nobre Chico o entende.
arranjo um caixão, mesmo barato. ação do Chico, a quem estima. Ganhara o dia, pagara uma dívida e 

Flaviano despede-se e parte. Esbarra-se com ele: dera de sí um testemunho de humildade, 
Chico desce da charrete. Manda um - Por que tanta pressa Chico? de gratidão e de amor ao Divino Mestre.

recado para seu Chefe. - Meu Nêgo, estou pedindo esmolas 
Recorda seu ex-patrão, figura humilde para enterrar meu ex-patrão.

de bom servidor, que tanto bem lhe fizera. - Seu Juca!? Já soube. Coitado, tão Extraído do livro "Lindos 
E alí mesmo, no caminho, envia uma bom! Espere aí, então, Chico. Tenho aqui Casos de Chico Xavier" - 
prece a Jesus: algum dinheiro que me deram de esmola Ramiro Gama - Ed. Lake 

"Senhor, trata-se de meu ex-patrão, a ontem e hoje. - 4ª ed.
quem tanto devo; que me socorreu nos E despejou no chapéu do Chico tudo o 
momentos mais angustiosos; que me deu que havia arrecadado até alí...
emprego com o qual socorri toda a Chico olhou-lhe os olhos mortos e sem 

Colaboração: Edgar Feres 
Filho
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

Se eu morrer antes de você, inteira eu tentei ser bom e amigo. aí, sem nenhum véu a separar a gente,
faça-me um favor: Espero estar com Ele o suficiente para vamos viver, em Deus,
Chore o quanto quiser, continuar sendo útil a você, lá onde a amizade que aqui nos preparou para 
mas não brigue com Deus estiver. Ele. 
por Ele haver me levado. E se tiver vontade de escrever Você acredita nessas coisas?
Se não quiser chorar, não chore. alguma coisa sobre mim, Então ore para que nós vivamos
Se não conseguir chorar, diga apenas uma frase: como quem sabe que vai morrer um 
não se preocupe. - "Foi meu amigo, dia,
Se tiver vontade de rir, ria. acreditou em mim e que morramos como
Se alguns amigos contarem e me quis mais perto de Deus!" quem soube viver direito. 
algum fato a meu respeito, - Aí, então, derrame uma lágrima. Amizade só faz sentido se traz o céu
ouça e acrescente sua versão. Eu não estarei presente para enxugá-la, para mais perto da gente,
Se me elogiarem demais, corrija o mas não faz mal. e se inaugura aqui mesmo o seu 
exagero. Outros amigos farão isso no meu lugar. começo. 
Se me criticarem demais, defenda-me. E, vendo-me bem substituído, Mas, se eu morrer antes de você,
Se me quiserem fazer um santo, irei cuidar de minha nova tarefa no céu. acho que não vou estranhar o céu... 
só porque morri, Mas, de vez em quando, "Ser seu amigo...
mostre que eu tinha um pouco de santo, dê uma espiadinha na direção de Deus. já é um pedaço dele..."
mas estava longe Você não me verá, mas eu ficaria muito Emmanuel, pisc. 
de ser o santo que me pintam. feliz Chico Xavier
Se me quiserem fazer um demônio, vendo você olhar para Ele. 

Colaboração: Luciana mostre que eu talvez tivesse um pouco E, quando chegar a sua vez de ir para o 
Beatriz Arioli Trombinide demônio, mas que a vida Pai,

PEDINDO ESMOLA PARA 
ENTERRAR O EX-PATRÃO

SE EU MORRER ANTES DE VOCÊ
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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 500 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

CADA QUAL COM ONZE LETRAS,
QUE BRILHARAM NO MUNDO:

JESUS CRISTO!
ALLAN KARDEC!
CHICO XAVIER!
JOÃO PAULO II!

CADA QUAL COM UMA MISSÃO,
E HONRARAM OS FEITOS SEUS:

JESUS AMOR!
ALLAN CODIFICAÇÃO!

CHICO CARIDADE!
JOÃO DE DEUS!

ETERNOS GRATOS SOMOS A TODOS.
NÓS OS ESPÍRITAS DE TODAS AS 

NAÇÕES.
E NESTE CENTENÁRIO 2 DE ABRIL,

MIRÍADES DE VIBRAÇÕES,
AO BOM PASTOR CHICO XAVIER DO 

BRASIL.

CHICO MINEIRO DE PEDRO 
LEOPOLDO

QUE NESTA VIDA AMOU COMO 
NINGUÉM.

OBRIGADO CHICO PELO 
ENSINAMENTO,

DO QUE É SER APÓSTOLO DO BEM!
                         (Decio Bressanin)

Nota das citações:
Jesus pela Paixão e Morte- Sexta-feira 

Santa em 2/abril
Allan Kardec foi sepultado dia 2/abril

Chico Xavier nasceu dia 2/abril
João Paulo II desencarnou dia 2 de abril

“Temos, porém, este tesouro em vasos bem que possas.
de barros, para que a sublimidade seja Insultado, olvida toda 
da virtude de Deus e não de nós." - ofensa e auxilia sem mágoa.
Paulo. ( II Coríntios, 4:7.) Em meio de todas as fraquezas e 

ão te furtes a transmitir os dons do vicissitudes que nos rodeiam a alma, NEvangelho. estejamos convictos com o apóstolo 
Se caíste, levanta-te e estende as P a u l o  d e  q u e  p o s s u í m o s  o  

mãos, construindo o melhor. conhecimento da verdade e a flama do 
Se estiveste em erro até ontem, amor, como quem transporta um 

reconsidera o gesto e esclarecendo a tesouro em vasos de barro, para que a 
quem te ouve a palavra. excelência da virtude resplandeça por 

Se cansado, recompõe as próprias luz de Deus e não nossa. 
forças na fé, e prossegue amparando Livro: Palavras de Vida Eterna, pisc. 
sempre. Chico Xavier.

Caluniado, perdoa e esquece o golpe, 
procurando servir.

Colaboração Prof. Menosprezado, não firas ninguém e 
Waldomiro B. Banaesforça-te por ser útil.

Perseguido, esquece o mal e faze o 

VASOS DE BARRO 
MENSAGENS DE EMMANUEL  2 DE ABRIL DE 2010

exta feira, 26 de Março de 2010, “Terra, pequena aldeia” – O espírito 
Globo Repórter homenageia Chico acentua... SXavier, que com grande propriedade Sábio desencarnado, em súbito espavento,

divulgou o trabalho desse Espírito Cristão, Sobe e domina o espaço... Avança a tudo 
que vivenciou o Evangelho em sua atento,
plenitude. Quer abordar de chofre as crateras da Luz.

Durante o programa seu amor pelos 
Ouve estranho clamor... Para no semelhantes, o encontro com os Espíritos, 

firmamento,aura de luz e amor e perfume, vem a nossa 
Contempla a retaguarda, extático recua!mente com emoção e carinho. Alma 
Gira em baixo o Planeta – uma charneca voltada ao Evangelho, matéria voltada ao 

nua,trabalho e socorro, ajuda indiscriminada, 
Abismo carcerário, império nevoento!mãos estendidas no intuito de erguer  e 

soerguer os sofredores de toda sorte. Renuncia ascender a vastidão ignota, 
Mas uma pergunta ficou sem resposta: Desde ao choro dos seus... Em torno, vê 

Espírito de amor, que se dedicou derrota,
inteiramente às claras nesta vida terrena, Miséria, ostentação, pena, guerra, 
trazendo, levando amor e ajuda, porque mentira...
esconderia todo esse manancial através de 

Faz-se escravo a servir, sem cansaço se uma “senha” em suas mensagens? Que 
expande,aura de mistério querem impor às suas 

Exclama a cada dia: - “Oh Deus” A Terra comunicações? Por que deixaria de passar 
é grande!”mensagens tão claras e confortadoras, 

E ao serviço do amor, indômito, se atira...agora no Plano Espiritual?
Não há como aceitar essa imposição ou França Pereira - Sonetos de Vida e Luz, 

particularidade de mensagens desse Waldo Vieira e Espíritos 
Espírito de Paz e Amor que foi no Plano Diversos
Material e que, agora “uns poucos” querem 
limitar esse alcance de amor aos 

Colaboração: 
encarnados tão necessitados de seu 

Waldinete Moreira
amparo, e que com certeza não nos negaria, 
a nós, espíritos na matéria.

Abrangeria a todos com seu Amor. 
Socorreria a todos com sua Paz. Alentaria a 
todos com sua Luz. 

Com certeza o faz, e com certeza traz 
suas mensagens como uma grande cascata 
de bênçãos aos desvalidos: nós.

Espírito de Luz que derrama Luz 
conquistando mais Luz.

Obrigada Chico
Obrigada por estar conosco sempre

Obs. Senha – limita, bloqueia o acesso a 
qualquer contato.

Waldinete Moreira

CHICO XAVIER E A SENHA

LINS/SP

2/abril – 19:30 h – Centro 
Espírita Irmã Terezinha – Rua 
15 de Novembro, 766-Encontro: 
“Vibrando pro Chico Xavier” – 
convite: todas Casas e espíritas 

da região – programação: 
Apresentação musical: Flautista 
Divo de Freitas Barbosa (Casa 
dos Espíritas) – palestras: Ieda 

Monteiro (Promissão/SP) – 
“Vida e obras de Chico Xavier” 

– apresentação de vídeo: 
Coletânea sobre Chico Xavier – 

testemunho – Momentos 
Poético.

CIENCIA E AMOR
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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

CONVITE

Palestra: Fora da Caridade não há Salvação

Expositora: Satico Kuraschi
 (Alice) - Marília – S.P.

Motivo: Inauguração de Refeitório - Núcleo Assistencial Espírita 
Miguel Débia.

Homenagem ao aniversário de 100 anos de Chico Xavier e Mês 
Espírita.

Dia: 03/04/10 - (Sábado) 
Horário: 20:00hs

Local: SOCIEDADE UNIÃO ESPÍRITA “ALLAN KARDEC”

Endereço: Rua João Cava Sanches n° 51 – JD. Moacyra - Cafelândia

APOIO - USE – INTERMUNICIPAL DE LINS

...UNIR PARA CUMPRIR!
2010 – CENTENÁRIO DE 

CHICO XAVIER
PARTICIPE!

ENCONTRO
“HOMENAGEM AOS 100 ANOS DE 

CHICO XAVIER”
REALIZAÇÃO: USE - INTERMUNICIPAL DE BAURU 

APOIO: USE – CASAS ESPÍRITAS DAS 
INTERMUNICIPAIS E MUNICIPAIS DA 

REGIONALDE BAURU

LOCAL
 CENTRO DE CONVENÇÕES DA INSTITUIÇÃO 

TOLEDO DE ENSINO
PRAÇA 9 DE JULHO, 151 – VILA PACÍFICO – 

BAURU – DAS 9 AS 12 HORAS

PROGRAMAÇÃO
FATOS E OBRAS DE CHICO XAVIER – 

APRESENTAÇÕES MUSICAIS – TESTEMUNHO DA 
VIVÊNCIA COM CHICO XAVIER – DECLAMAÇÕES 

DE POESIAS DO LIVRO “PARNASO DO ALÉM 
TÚMULO” – CONCURSO DE POESIAS (CRIANÇAS-

JOVENS-ADULTOS) E DESENHOS (CRIANÇAS)

REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 2 – Evento com a Mocidade cidades correspondentes à nossas Casas 
EXECUTIVA E DO CONSELHO 3 – Caravana do Bem Adesas, placas com os seguintes dizeres: 

DELIBERATIVO SETEMBRO 'CONHEÇA O ESPIRITISMO” – Visite os 
1 – Festival de Artes: 4 a 6/setembro Centros dessa cidade (nomes dos Centros) – 

1 – Reformulação da Comissão Executiva e dos OUTUBRO apoio: União das Sociedades Espíritas do 
Departamentos 1º a 31 – 18º Mês de Confraternização Espírita Estado de São Paulo – Intermunicipal de Lins
Presidente: Decio Bressanin – CE Aprendizes da USE/Lins 6 – Finalmente resolveu-se quanto à sede da 
do Evangelho -  Sabino/SP NOVEMBRO USE/Lins à Rua Regente Feijó, 325, Lins/SP. O 
Vice – Presidente: Flavio Natal Pereira – CE 2 – Seminário: Evangelização” referido prédio a partir da semana vindoura já 
Irmãos Aprendizes – Lins/SP DEZEMBRO estará na fase de escrituração e nas tratativas do 
1º Tesoureiro: Diogo do Nascimento Cáceres – 1 – Caravana do Bem início de sua reforma
CE Aprendizes do Evangelho – Sabino/SP 2 – Encontro da Criança Espírita 7 – Com o objetivo maior que é sempre a 
2º tesoureiro: Paulo Bueno Lanza – SUE Allan 3 – IIº Confraternizar divulgação, através dos Departamento de 
Kardec – Cafelândia/SP Nota: nas próximas edições os eventos Coordenação Geral de Eventos e do Livro 
1º Secretário: Leny Lima Botelho (licenciada) – programados serão melhores detalhados Espírita,  realizar-se-ão Mini Feiras do Livro 
CE Dr. A. Bezerra de Menezes – Lins/SP Todos os meses, com excessão de outubro, Espírita em Lins, dia 17 e em Sabino, dia 
2º Secretário: José Bastos – AE Joana Darc. – contarão com o Ciclo Mensal de Palestras; 18/abril. Ficam, também, duas sugestões 
Lins/SP XXX levantadas na reunião do dia 27/março: que as 
Diretor de Patrimônio: Romeu Gobbato Junior NOTÍCIAS demais cidades façam essa Mini Feira dia 17 ou 
– CE Irmã Terezinha – Lins/SP 1 – A USE/Lins trabalhará o tema: 18/abril, assim como planejam a distribuição de 
DEPARTAMENTOS “Evangelização Infantil” no ano de 2010, para mensagens espíritas, nos cemitérios, quando se 
Artes: Antonieta Nazaré Lima Coqueiro – Casa tanto está programando três seminários pranteiam os desencarnados, em novembro, 
dos Espíritas – Lins/SP voltados aos evangelizadores e interessados no por ocasião do Dia de Finados.
Comunicação e Divulgação: Reinaldo assunto e dois encontros da criança espírita, 
Trombini Jr. – CE Fé, Amor e Justiça – com o objetivo de promover as relações entre A DIREÇÃO
Getulina/SP todas as crianças da região que participam da 
Orientações Doutrinárias: Elide Craveiro evangelização nas Casas Espíritas
Salvio 2 – A USE/Lins promoverá, através do 
Livro Espírita: Jose Bastos Departamento de Orientação Doutrinária e 
Mocidade: Isabelle Fernanda Bredariol Assistência e Promoção Social, visitas mensais 
Orientação Administrativa e Jurídica: Dra. Ieda às Casas Adesas, para juntos, discutam 
Claudia Craveiro Salvio evangelização, mediunidade, atendimento 
Coordenação Geral de Eventos: Flavio Natal fraterno, enfim todo trabalho doutrinário 
Pereira desenvolvido.
Relações Públicas e Institucionais: Paulo 3 – O Ciclo Mensal de Palestras, ligado ao 
Bueno Lanza Departamento Geral de Eventos, terá como 
Ação Social: Marilda Budóia finalidade o aproveitamento dos expositores de 
Assistência e Promoção Social: Marlene Felix nossa região e atender, em forma de rodízio, 
Lanza mensalmente, às Casas que assim desejarem.
Patrimônio Histórico e Arquivo: a confirmar. 4 – A Caravana do Bem tem como finalidade ir 

XXX ao encontro da população como o objetivo de 
PLANO DE ATIVIDADES PARA 2010 divulgar a Doutrina e atendimento fraternal, 

MAIO para tanto um bairro de uma cidade será 
1 – Seminário: “Evangelização” escolhido e em um domingo de manhã 

JUNHO deslocaremo-nos, os voluntários, para prestar 
2 – Encontro da Criança Espírita esse trabalho.

JULHO 5 – Junto ao Departamento de Relações 
1 – Seminário: “Evangelização” Públicas e Institucionais a USE/Lins tentará o 

AGOSTO mais breve possível colocar, nas entradas das 

NOTÍCIAS DA USE INTERMUNICIPAL DE LINS


