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* Recorde de bilheteria 
mundial.

á alguns dias recebi mais de um prejudica este novo meio de divulgação que 
email onde se afirmava que está sendo usado para o conhecimento  da 
deveríamos frequentar as sessões de doutrina espírita. Filmes como o do Dr. 

estreia do filme ''Nosso Lar'' programada para Bezerra de Menezes e de Chico Xavier foram 
o início de setembro, afirmando que uma recordes de audiência, os programas espíritas 
grande quantidade de espíritos serão e novelas que enfocam o tema também tem 
deslocados às salas de cinema para aplicar uma grande clientela de telespectadores. 
passes a todos os que ali estiverem, por isso há Não há necessidade de iludir os mais 
uma enorme necessidade de repassarmos a ignorantes, digo necessitados de ajuda 
mensagem. espiritual para mais uma grande invasão nas 

Como se estivesse recebendo um vírus salas de projeção do Brasil inteiro, senão em 
apaguei-a logo após lê-la e por isso não posso grandes partes do mundo, pois já assistir 
transcrevê-la na integra. alguns making ofs do filme e posso afirmar 

Posso estar falando besteira e se for o caso como cinéfilo que sou que as imagens que 
gostaria de pedir a compreensão do caro pude acompanhar é de um avanço grandioso, 
leitor, pois como a maioria dos reencarnados nada comparado com os filmes nacionais que 
nesse orbe, estamos ainda rastejando. surgem diariamente, poderia afirmar que não 

Mas uma dúvida pairou em minha oca deve nada aos do cinema americano.
cabecinha, por que será que a espiritualidade Portanto vamos ao cinema sim, não para 
se prontificaria em locomover uma tomar passes, mas para que a indústria 
quantidade tão grande de mensageiros do bem cinematográfica continue a fazer filmes com 
para uma sessão de cinema? Só porque o enfoque na obra espírita e esta continue a se 
filme é de uma obra espírita? Por que essa espalhar, pois como disse Kardec: ''A maior 
mesma plêiade não foram deslocadas para caridade que se faz pela doutrina espírita é a 
sessões de Avatar?* sua divulgação''

Fiz uma rápida pesquisa por um mecanismo Infelizmente pela falta de espaço não 
de busca na internet, também no site oficial do pudemos colocar na íntegra os agradecimen-
filme e em nenhum lugar foi informado que a tos do Presidente do CEIA, Sr. Flávio aos 
renda proeminente da película será doada a palestrantes que ultimamente vem realizando 
alguma obra de caridade, muito pelo contrário o Evangelho naquela casa, consequentemente 
a empresa que está produzindo-o é ao ''O Farol'' pela divulgação. Ficamos 
profissionalíssima e claro visa lucro para honrados, mas reafirmamos, este é o papel do 
pagar os gastos dessa obra. nosso informativo.

Convenhamos que esta história é uma ótima 
A todos um ótimo mês e jogada de divulgação; convidar os 

fiquem com Deus.necessitados de passes (que não são poucos) 
para pagarem um ingresso e saírem do cinema 
melhores que entraram, mas não seria mais 
correto recebê-lo em uma casa espírita?

Creio que este tipo de marketing apenas 

NOSSO LAR MENSAGENS
 DE EMMANUEL

e  t i v e r e s  a m o r ,  
caminharás no mundo Sc o m o  a l g u é m  q u e  

transformou o próprio coração 
em chama divina a dissipar as trevas...

Encontrarás nos caluniadores almas 
invigilantes que a peçonha do mal 
entenebreceu, e relevarás toda ofensa 
com que te martirizem as horas...

Surpreenderás nos maldizentes 
criaturas desprevenidas que o veneno da 
crueldade enlouqueceu, e desculparás 
toda injúria com que te deprimam as 
esperanças...

Observarás no onzenário a vítima da 
ambição desregrada, acariciando a 
ignomínia da usura em que atormenta a 
si próprio, e no viciado o irmão que caiu 
voluntariamente na poça de fel em que 
arruína a si mesmo...

Reconhecerás a ignorância em toda 
manifestação contrária à justiça e 
descobrirás a miséria por fruto dessa 
mesma ignorância em toda parte onde o 
sofrimento plasma o cárcere da 
delinqüência, o deserto do desespero, o 
inferno da revolta ou o pântano da 
preguiça...

Se tiveres amor saberás, assim, 
cultivar o bem, a cada instante, para 
vencer o mal a cada hora...

E perceberás, então, como Cristo 
fustigado na cruz, que os teus mais 
acirrados perseguidores são apenas 
crianças de curto entendimento e de 
sensibilidade enfermiça, que é preciso 
compreender e ajudar, perdoar e servir 
sempre, para que a glória do amor puro, 
ainda mesmo nos suplícios da morte, 
nos erga o espírito imperecível à benção 
da vida eterna.

(Extraído do livro Religião dos 
Espíritos,  psicografado 
por Francisco Cândido 
Xavier)

Colaboração Prof .  
Waldomiro B. Bana

SE TIVERES AMOR

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seu Centro
.

Campanha

Não importa onde você parou… é porque fechaste a porta até para os 
em que momento da vida você cansou… anjos…
o que importa é que sempre é possível e Acreditou que tudo estava perdido?

necessário “Recomeçar”. era o início da tua melhora…
Recomeçar é dar uma nova chance a si Pois é…agora é hora de reiniciar…de 

mesmo… pensar na luz…
é renovar as esperanças na vida e o mais de encontrar prazer nas coisas simples de 

importante… novo.
acreditar em você de novo. ‘‘Por que somos do tamanho daquilo que 

Sofreu muito nesse período? sentimos, vemos e fazemos, e não do 
foi aprendizado… tamanho que os outros nos 

Chorou muito? enxergam’’
foi limpeza da alma… Carlos Drummond de 

Ficou com raiva das pessoas? Andrade
foi para perdoá-las um dia…

Colaboração: Luciana Sentiu-se só por diversas vezes?
Beatriz Arioli Trombini

RECOMEÇAR

VOLTOU!!!

PROGRAMA ‘‘LUZES NO CAMINHO’’
TODOS OS DIAS DAS 16:30 ÀS 17:00 Hs

RÁDIO TERRA FM - 98,7 MZ



m meados de 1932, o "Centro Espírita ausentar-se. Mas, na primeira noite, em que se desen-carnadas e sofredoras 
Luiz Gonzaga" estava reduzido a um achou a sós no centro, sem saber como agir, que iam até o grupo, à Equadro de cinco pessoas: Chico Emmanuel apareceu-lhe e disse: p r o c u r a  d e  p a z  e  

Xavier, José Hermínio Perácio e esposa D.  - Você não pode afastar-se. Prossigamos refazimento. Escutava-lhes 
Carmen, José Xavier e sua esposa D. Geni. em serviço. as perguntas e dava-lhes respostas sob a 

Os doentes e obsidiados surgiam sempre, -  Con t inuar  como?  Não  t emos  inspiração direta de Emmanuel. Para os 
mas, logo depois das primeiras melhoras, freqüentadores... outros, no entanto, orava, conversava e 
desapareciam como por encanto. - E nós? - disse o espírito amigo.  Nós gesticulava sozinho... E essas reuniões de um 

Perácio e D. Carmen, contudo, preci- também precisamos ouvir o Evangelho para Médium a sós com os desencarnados, no 
savam transferir-se para Belo Horizonte por reduzir nossos erros. E, além de nós, temos Centro, de portas iluminadas e abertas, se 
impositivos da vida familiar. O grupo ficou aqui numerosos desencarnados que precisam repetiam todas as noites de segundas e sextas-
limitado a três companheiros. de esclarecimento e consolo. Abra a reunião feiras.

Em seguida, D. Geni esposa de José na hora regulamentar, estudemos juntos a Vamos procurar seguir  o exemplo do 
Xavier, adoeceu e a casa passou a contar lição do Senhor, e não encerre a sessão antes nosso querido Chico Xavier, fazendo a nossa 
apenas com os dois irmãos. de duas horas de trabalho. parte: comparecendo com assiduidade à 

 José, no entanto, era seleiro e, naquela Foi assim que, por muitos meses, de 1932 reuniões, orando com fé por aqueles que tanto 
ocasião, foi procurado por um credor que lhe a 1934, o Chico abria o pequeno salão do necessitam e principal-mente colocando em 
vendia couros, credor esse que insistia em Centro e fazia a prece de abertura, às oito da prá t i -ca  a  or ientação 
receber-lhe os serviços noturnos, numa noite em ponto. Em seguida, abria o evangélica de que “FORA 
oficina de arreios, em forma de pagamento. "Evangelho Segundo o Espiritismo", ao acaso DA CARIDADE NÃO HÁ 
Por isso, apesar de sua boa vontade, e lia essa ou aquela instrução, comentando-a SALVAÇÃO”
necessitava interromper a freqüência ao em voz alta. 
grupo, pelo menos, por alguns meses. Por essa ocasião, a vidência nele alcançou 

Vendo-se sozinho, o Médium também quis maior lucidez. Via e ouvia dezenas de almas 
Colaboração: Edgar Feres 
Filho

PÁGINAS DA VIDA
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

SABINO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

DO IDOSO (CCI)
3/setembro – 20 h – palestra 

musicada: Vansan 
(Mogi das Cruzes/SP)

4/setembro – 20 h – Grupo Vocal 
União & Harmonia – cantor: 

Roberto Ferreira (voz e violão) – 
São Bernardo do Campo/SP

LINS
5/setembro – 9 h – CASAS DOS 

ESPÍRITAS – Rua Paulo 
Aparecido Giraldi, 166 - Grupo 

Vocal União & Harmonia – cantor: 
Roberto Ferreira (voz e violão) – 

São Bernardo do Campo/SP
7/setembro – 9 h – CENTRO 

ESPÍRITA IRMÃOS 
APRENDIZES – Rua General 

Milton F. de Melo, 253, Chácara 
Flora - cantor: Roberto Ferreira 

(voz e violão) 

AGENDA

SOLIDÃO APARENTE

Fique por dentro da moda. Visite a

Cap. VIII – Item 19 – Mestre! Mestre!... 
uando a aflição lhe bateu à porta, o O Excelso Benfeitor afagou-lhe a 
discípulo tomou as notícias do cabeça fatigada, como quem lhe expungia Q
Senhor e leu-lhe a promessa divina: toda a chaga de angústia, e falou, 

– “Estarei convosco até ao fim dos compassivo: 
séculos...” – Realmente, filho meu, estarei com 

Acendeu-se-lhe a esperança na alma. todos e em toda parte, até ao fim dos 
E, certa manhã, partiu à procura do séculos; no entanto, moro no coração da 

Mestre, à feição da corça transviada no caridade, em cuja luz tenho encontro 
deserto, quando suspira pela fonte das marcado com todos os aprendizes do bem 
águas vivas. eterno... 

Entrou num templo repleto de  luzes Debalde, tentou o discípulo reter o 
faiscantes, onde se venerava a memória; Senhor de encontro ao peito... 
todavia, não obstante sentir  que a fé aí Através da neblina, espessa das 
brilhava entre cânticos reverentes e flores lágrimas a lhe inundarem o rosto mudo, 
devotas, não encontrou o Divino Amigo. reparou que a celeste visão se diluía no 

Buscou-o nos vastos recintos, onde se anilado fulgor do céu vespertino, mas, na 
lhe pronunciava o nome com inflexão de acústica do próprio ser, ressoavam para ele 
supremo respeito; contudo, apesar de agora as palavras inesquecíveis: 
surpreender-lhe o ensinamento puro, no – Toda vez que amparardes a um desses 
verbo daqueles que sobraçavam dourados pequeninos, por amor de meu nome, é a 
livros, não lhe anotou a presença. mim que o fazeis... 

Na jornada exaustiva, gastou as horas... 
Em vão, atravessou portadas e colunas, Do Livro O Espírito da Verdade - 
altares e jardins. psicografia: Chico Xavier e Waldo Vieira 

Descia, gélida, a noite, quando escutou pelo espírito Meimei
os gemidos de uma criança doente, 
abandonada à sarjeta. Colaboração: Prof.ª 

Ajoelhando-se, asilou-a amorosamente Leudimila Rodrigues  
na concha dos próprios braços. Ao Tempeste.
levantar os  olhos, viu Jesus, diante dele, e, leudimilatempeste@ 
fremente, bradou: hotmail.com

ENCONTRO MARCADO
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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 800 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Cavalgada 
 I

Naquele  dia bem cedinho,
A natureza estava calma,
Sem nenhum nevoeiro,
Sem nenhum vendaval

II
Resolvi montar no meu cavalo,

E ai fazer uma cavalgada,
Ia bem devagar, por uma silenciosa 

estrada!
Pra ouvir bem de perto, o silêncio da 

natureza,
Pra sentir tantas belezas,

Que por segregações divinas,
Diante dos meus olhos,
Ali estavam instaladas.

III
De passo a passo ,

O meu alazão marchava,
E pra quebrar aquele silêncio,

 De repente, ele deu uma relinchada,
IV

Aquilo me chamou a atenção,
Que eu quase desci no chão,

Para tentar entender, o porque, daquele 
relinchão!

Já que por aquelas bandas,
Outro cavalo, por ali, não havia não!

V
Só Deus sabe, naquele sinais,

O que é que ele quis dizer!
Ainda não existe na terra, quem 

entenda,
Do comunicado dos animais,
Mas no  meu pobre pensar,

Achei que  ele, estivesse contemplando!
Aquele ambiente de Paz!

Autor: José Bastos.

POESIA

Para Anunciar ou Colaborar

MOVIMENTO ESPÍRITA NA NOSSA REGIÃO - RESPOSTAS ÀS INDAGAÇÕES
o exemplar deste jornal do mês de Acredito que seu presidente atual, 
agosto de 2010, nº 26, às fls. 02, foi confrade Décio Bressanin, oportunamente, Na p r e s e n t a d o  o  a r t i g o :  O  fará o agendamento de reunião para tal fim, 

Movimento Espírita Na Nossa Região,  - de pois o confrade Paulo B. Lanza, também é 
autoria do confrade Paulo Bueno Lanza. diretor executivo da referida entidade 

Ele expressou as suas preocupações pela federativa.
pouca freqüência no Seminário realizado no Como ele me interpelou diretamente, 
Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, como diretor da Casa dos Espíritas e 
na cidade de Sabino, ministrado expositor presidente da USE Regional Bauru quanto à 
espírita Agnaldo Paviani. ausência de freqüentadores da Casa dos 

Lamenta a ausência de pessoas das Espíritas nas aludidas reuniões em Sabino e 
cidades de: Lins, Sabino, Getulina, no Centro Espírita Irmãos Aprendizes, de 
Guaimbê, Pongaí e Cafelândia. Lins, esclareço:

Enfatiza a ausência de pessoas da cidade a) todos os convites de palestras, 
de Lins. seminários, etc que são encaminhados à 

Também lamenta as ausências na reunião Casa dos Espíritas são afixados nos quadros 
realizada no Centro Espírita Irmãos de avisos;
Aprendizes, em Lins, na palestra de uma b) nas reuniões públicas da Casa dos 
oradora da cidade de Cafelândia. Espíritas são comunicados os convites e 

A preocupação do dedicado confrade é avisos que tenham sido encaminhados por 
procedente, pois o estudo da Doutrina outros Centros Espíritas, pela USE I Lins e 
Espírita é fundamental para que a pessoa até mesmo de outros Estados;
possa, verdadeiramente, aproveitar dos seus c) os freqüentadores são estimulados a 
ensinos e orientações. participarem dessas reuniões de estudo 

Freqüentar o Centro Espírita objetivando sejam do próprio Centro ou de outros, pois o 
apenas a assistência espiritual é não estudo da Doutrina Espírita é fundamental, 
procurar soluções efetiva para os problemas todavia não podemos forçar ou obrigar as 
que vivemos, sejam eles de natureza pessoas a participarem.
material ou espiritual. Quanto a última questão por ele proposta 

Por isso, o Coordenador Espiritual da de que eu leve a questão do não 
Codificação do Espiritismo, o Espírito de comparecimento das pessoas nas citadas 
Verdade, exortou: “Espíritas, amai-vos, eis reuniões  à federativa USE Estadual, 
o primeiro mandamento; instruí-vos, eis o esclareço que o tema tem sido tratado ao 
segundo”, em O Evangelho Segundo o longo dos anos e em diversas regiões do 
Espiritismo, de Allan Kardec. Estado por essa federativa e seus Órgãos.

O estudo, a aprendizagem, portanto, são Como o assunto refere-se à região de Lins 
indispensáveis para a eficiência no estou encaminhando proposta para que o 
aproveitamento do Espiritismo em nossas presidente da USE Intermunicipal de Lins, 
vidas. Senhor Décio Bressanin agende reunião 

Quanto aos “porquês” das ausências às com os Centros Espíritas que a compõem 
reuniões de estudo levantadas pelo autor do para análise, estudo e estabeleça estratégias 
artigo, eles são muitos e devem ser para melhorar essa participação das pessoas 
estudados, analisados e objetivadas nessas reuniões de estudo do Espiritismo.
soluções em reuniões especificas da 
entidade incumbida do trabalho de Aylton Paiva
unificação na região de Lins, a federativa Presidente da USE REGIONAL 
União  das  Soc iedades  Esp í r i t a s  BAURU
Intermunicipais, que congrega os centros Bauru, Lins e Promissão
espíritas das cidades por ele citadas.

 C. E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça’’ 

Rua Wenceslau Brás, 954 
Cantor 

Roberto Ferreira 
(voz e violão)
GETULINA

6/setembro às 20 h

Você gostaria 
de adquirir livros espíritas 
ou a Revista Internacional 

de Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)

Estreia dia 03/09

C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ 
Rua Wenceslau Brás, 954 

GETULINA

Dulcinéia (Dea)
 psicóloga Tupã

 25/09 – 14:00 h
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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

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 o Prof. Waldomiro B Bana-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

OPINIÃO!!!
eus quando criou o espírito, o criou extensão dele impedindo-o de concretizar-
simples e ignorante para que se se através de ações que ocupem nossas Dtornasse puro e que na pureza mãos e nossos pés.

encontrasse a felicidade plena. Segundo, carece burilemos nosso 
Dificilmente o espírito puro classificar- pensamento impedindo aqueles que sejam 

se-á como tal, vez que a humildade é uma de nocivos de se transformarem em palavras 
suas preponderâncias, todavia é certo que o faladas ou escritas, e por último, o mais 
espírito que julgar-se melhor que outro em difícil, busquemos eliminar todo mal no 
todos os atributos da evolução ainda não se nascedouro, lapidando nossas idéias, tão 
enquadra nesta categoria, vez que lhe falta logo identifiquemos nosso pensamento 
simplicidade. como prejudicial a alguém, busquemos 

O espírito equilibrado pode dizer, transformá-lo antes de qualquer outra etapa.
quando muito, sendo verdade, sou paciente, Quando vem o pensamento infeliz, 
ou justo, lamentando aqueles que ainda não importante se faz peçamos a Deus que ele 
o sejam. Certamente pedirá a Deus: Dá-nos, seja apagado de nossa mente e que outro 
Senhor! Sabedoria e coragem para que nós, bom e positivo o substitua, e que fiquemos 
seus filhos, possamos desenvolver as alguns segundos trabalhando esta 
virtudes necessárias que ainda não transformação.
possuímos, pois estamos irmanados num Entre tantos outros aprendizados, 
mesmo caminho cujo destino é conhecido, quando entendermos que a semeadura de 
mas ainda encontra-se distante e chama-se cada um é colheita pessoal e intransferível, 
perfeição. nossa atenção voltar-se-á para as expansões 

O segredo da paz chama-se amor de nosso próprio pensamento, pois se existe 
consciente e construtivo, razão pela qual é uma forma segura de auxiliar alguém, esta 
importante que o amor exale de nossos forma é permitir que nossas idéias 
pensamentos, de nossas palavras e de nosso naveguem na orientação segura de Jesus: 
comportamento edificando uma harmonia “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”.
inquebrantável.

 A ação e a palavra nascem do Colaboração de Flávio Natal Pereira do 
pensamento. CEIA – Centro Espírita “Irmãos 

O pensamento é como a criança aprendizes” de Lins.
pequenina, eduquemos a criança e teremos 
o homem de bem, eduquemos o pensamento 
e teremos a paz.

Conhecemos por experiência quanto é 
difícil educar o pensamento, quando 
percebermos já pensamos.

 Três etapas difíceis!
 Pensar o bem; falar o bem; fazer o bem!
A inteligência, mais o desejo e a 

necessidade de ser feliz, nos leva a separar 
as três dificuldades e dominá-las uma de 
cada vez.

Primeiro, identificando um pensamento 
como destrutivo, é bom que trabalhemos a 

EVANGELHO - C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”
TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 06/09 - Roberto Ferreira 
Tema: 
DIA 13/09 - 

DIA 20/09 - Leudimila Rodrigues Tempeste
Tema: Quem são os espíritos obsessores
DIA 27/08 - Edgar Feres Filho
Tema: Alegria de Viver - Vós Sois o Sal da Terra
DIA 04/10 - Reinaldo Trombini Junior
Tema: A Necessidade da Encarnação

Voz e Violão
Reinaldo Trombini Junior

Tema: Fora da caridade não há salvação

CONVITE
CENTRO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS

60º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

Venha comemorar conosco 
e compartilhar nossa alegria

Programação

01/09   Quarta-feira: Dr. Luiz Augusto de  
Macedo, de Guararapes
Tema: O Evangelho e o Esforço Próprio

08/09   Quarta-feira: Exibição do filme: 
Chico Xavier 

15/09  Quarta-feira:Francisco Ortolan, de 
Fernandópolis
Tema: A Família Terrena e a Família 
Espiritual

22/09  Quarta-feira:Departamento de 
Mocidade do Grupo Espírita - Varas da 
Videira, de Araçatuba
Peça Teatral: Relembrando Chico Xavier

25/09  Sábado: O escritor e expositor 
espírita Jamiro dos Santos Filho, de 
Araguari -  Minas Gerais.
Tema:  Tente Outra vez.
Lançamento do livro de mesmo nome : 
TENTE OUTRA VEZ

29/09   Quarta- feira: Dr. Celso Vital, de 
Birigui.
Tema: A Lei de Deus e a Lei dos Homens.

Sempre às 20:00 horas
Rua Tibiriçá, 522 – centro 

Avanhandava/SP

Programação do mês de Setembro para as preleções sobre o Evangelho de Jesus 
que acontece às Sextas feiras às 20:00 horas 

* Excepcionalmente o tema deste dia será abordado em data a ser definida, uma vez que 
nesta data os aprendizes do CEIA estarão no Centro Espírita “Aprendizes do Evangelho” 
em Sabino prestigiando o, e ao mesmo tempo renovando suas energias no contato com 
nosso irmão Vansan da cidade de  Mogi das Cruzes/SP

Dia Tema Expositor 
03 Os Laços de Família são fortalecidos pela Reencarnação 

e Rompidos pela Unicidade da Existência 
(*) 

10 Limites da encarnação A. Nazaré L. Coqueiro 
17 A Necessidade da encarnação Reinaldo Trombini Junior 
Dia Capitulo V – Bem aventurados os aflitos  
24 Justiça das Aflições Catarina de F. S. Vassoler 
 

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos - 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868


