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o dia 17/09 devido a um convite do sociedade, principalmente às pessoas 
senhor Flávio N.  Pereira ,  carentes.Nestivemos no CEIA ‘‘Centro Digo isso pois aqui em Getulina, como 

Espírita Irmãos Aprendizes’’ da cidade de anunciado mês passado, voltamos a operar 
Lins. A casa que já começa a andar com as o programa ‘‘Luzes no Caminho’’ na rádio 
próprias pernas, nos dá mostras da Terra FM, o programa que tem meia hora 
importância de contar com trabalhadores por dia e vai ao ar de Segunda a Sexta-feira, 
que se dedicam a causa espírita com afinco. tem apenas três locutores, deixando que 
Este é o perfil do seu presidente, que faz dois programas por semana sejam 
questão de ressaltar a todos que ali transmitidos por mensagens gravadas. O 
comparecem do reduzido número de que me deixa perplexo é que a comunidade 
frequentadores, afinal o centro se encontra espírita da cidade de Lins, através da USE, 
em local afastado. consegue arcar com apenas quinze minutos 

Posso afirmar com toda clareza que semanais em uma rádio AM, pois os valores 
fiquei estasiado com a energia que aquela são altíssimos e graças ao esforço do nosso 
pequena plateia nos ofereceu durante a confrade Sr. José Bastos, ele ainda continua 
agradabilíssima noite. Mas o que nos no ar, por outro lado nós conquistamos 
chama atenção é a força de vontade do cinco programas semanais, sem contar que 
senhor Flávio que abriu as portas de sua a Rádio disponibiliza os sábados e 
residência para levar uma chama de luz aos domingos e infelizmente não temos 
habitantes daquelas paragens e não contingente para executá-los.
satisfeito com o que já produz, pretende Não é preciso ressaltar o dever de todos 
futuramente construir uma nova sede do nós, denominados espíritas, durante esse 
CEIA em um local mais apropriado para mês, afinal não vão faltar oportunidades de 
receber uma quantidade maior de irmãos exercermos nosso papel, presenciando 
que se interessem pela doutrina dos algumas das muitas atividades do mês 
espíritos. espírita elaborado pela USE, o roteiro se 

O tema da 18ª Confraternização Espírita, encontra na página 3. Seja assistindo uma 
realizada pela USE/Lins é ‘‘Muitos os palestra, comprando um livro, fazendo uma 
chamados e poucos os escolhidos’’ e poesia e, claro, confirmando a presença no 
infelizmente o que vemos nos dias atuais é 2.º Confraternizar, nós estaremos 
uma dificuldade enorme não só de incentivando os organizadores a continuar 
frequentadores das casas espíritas, mas realizando eventos dessa 
também dos trabalhadores da última hora, grandeza.
homens como o senhor Flávio são ou estão Não se esqueçam de 
cada vez mais raros, não apenas em nosso colaborar com as casas 
meio, mas em todos os seguimentos que para o Dia das Crianças.
almejam fazer um trabalho voltado para a Inibmort

MUITOS OS CHAMADOS POUCO OS ESCOLHIDOS MENSAGENS
 DE EMMANUEL

odas as contas a resgatar 
pedem relação direta Te n t r e  c r e d o r e s  e  

devedores.
É por isso que te vês, freqüentemente, na 

Terra, diante daqueles a quem deves algo.
No lar ou nas linhas que o marginam, é 

fácil reconhecê-los, quando entregas 
desinteresses e dedicação, recolhendo 
aspereza e indiferença.

Muitas vezes, trazem nomes queridos, 
no recinto doméstico, e assemelham-se a 
impassíveis verdugos, apresentando-te o 
coração nas grades do sofrimento.

Em muitos lances da estrada, são amigos 
a quem te dás, sem reserva, e que te arrastam 
a dificuldades de longo curso.

Em várias ocasiões, são pessoas das 
quais enxugaste as lágrimas, situando-as na 
intimidade da própria vida, e que, de 
inesperado, te agridem a confiança com as 
pedras do desapreço.

N o u t r a s  c i r c u n s t â n c i a s ,  s ã o  
companheiros de experiência que, súbito, se 
transformam em adversários gratuitos de 
teu caminho, hostilizando-te em toda a 
parte.

Ent re tan to ,  se  def ron tado  por  
semelhantes problemas, é indispensável 
que te municies de amor e paciência, 
tolerância e serenidade, para desfazeres a 
trama da incompreensão.

Guarda a consciência no dever lealmente 
cumprido, e haja o que houver, releva os 
golpes com que te firam, ofertando-lhes o 
melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor 
palavra e a melhor atitude.

Água cristalina, pingando, gota a gota, 
converte o vaso de vinagre em vaso de água 
pura.

E se depois de todos os teus gestos de 
fraternidade e benevolência ainda te 
perseguem ou te injuriam, abençoa-os em 
prece e continua, adiante, fiel a ti mesmo, na 
certeza de que humildade, na hora da crise, é 
nota de quitação.

Extraído do Livro ‘‘Justiça 
Divina’’, pisc. Chico 
Xavier

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

QUITAÇÃO

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seu Centro
.

Campanha

01 - Disciplinar os próprios impulsos. Autor: André Luiz - Psicografia de Chico 
02 - Trabalhar, cada dia, produzindo o Xavier. Do livro: Paz e Renovação
melhor que pudermos.
03 - Atender aos bons conselhos que Se conseguirmos utilizar esses 
traçamos para os outros. ensinamentos no nosso dia-a-dia para com 
04 - Aceitar sem revolta a crítica e a nós mesmos, certamente seremos pessoas 
reprovação. melhores e vamos conseguir praticar o 
05 - Esquecer as faltas alheias sem amor que Cristo nos ensinou com o nosso 
desculpar as nossas. próximo.
06 - Evitar as conversações inúteis. As pessoas que estão á nossa volta 
07 - Receber o sofrimento o processo de agradecerão, pois nos tornaremos pessoas 
nossa educação. melhores e faremos com que elas sintam-se 
08 - Calar diante da ofensa, retribuindo o bem ao nosso lado.
mal com o bem. O amor pode transformar trevas em luz, 
09 - Ajudar a todos, sem exigir qualquer a maldade, no bem e 
pagamento de gratidão. obstáculos em caminhos 
10 - Repetir as lições edificantes, tantas mais fáceis de trilharmos.
vezes quantas se fizerem necessárias, Pensemos nisso!
perseverando no aperfeiçoamento de nós Luciana Beatriz Arioli 
mesmos sem desanimar e colocando-nos a Trombini
serviço do Divino Mestre, hoje e sempre.

DEZ MANEIRAS DE AMAR A NÓS MESMOS

Dia 17/10 Estreia ‘‘Cinema Nosso’’
No C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
Filme: Chico Xavier - 19:30 hs



m torno da mediunidade, Dona Maria sorriu e informou: influência de um novo 
improvisam-se, ao redor do - Não precisa viajar em semelhante amigo invisível. EChico, acesas discussões. procura. Tomou o lápis e o 

É, não é. Viu, não viu. Você poderá obter o remédio em casa visitante escreveu para 
E o médium sofria, por vezes, longas mesmo. ele em caracteres bem traçados e firmes: 

irritações, a fim de explicar sem ser A Água da Paz pode ser a água do Meu amigo, se desejas Paz crescente e 
compreendido. pote. guerra pouca, Ajuda sem reclamar

Por isso, à hora da prece, achava-se Quando alguém lhe trouxer provo- E aprende a calar a boca. 
quase sempre, desanimado e aflito. cações com a palavra, beba um pouco de Quem seria o comunicante? 

Certa feita, o Espírito de Dona Maria água pura e conserve-a na boca. Não a Depois de alguns momentos, o amigo 
João de Deus compareceu e aconselhou- lance fora, nem a engula. Enquanto espiritual identificou-se, assinando: 
lhe: - Meu filho, para curar essas perdurar a tentação de responder, guarde CASIMIRO CUNHA. 
inquietações você deve usar a Água da a Água da Paz, banhando a língua. Foi este o primeiro contacto entre o 
Paz. O Médium baixou, então, os olhos, Médium e o mavioso Poeta vassourense. 

O médium, satisfeito, procurou o desapontado. 
medicamento em todas as farmácias de Compreendera que a mãezinha lhe 
Pedro Leopoldo. Não o encontrou. chamava o espírito à lição da humildade 
Recorreu a Belo Horizonte. Nada. e do silêncio. 

Ao fim de duas semanas, comunicou à Depois do conselho de Dona Maria 
progenitora desencarnada o fracasso da João de Deus com respeito à Água da 
busca. Paz, Chico sentiu o braço visitado pela 

Livro: Lindos Casos 
d e  C h i c o  X a v i e r  
Ramiro Gama

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

A ÁGUA DA PAZ

Fique por dentro da moda. Visite a

ãe Santíssima!. . . Enquanto as tua dor, sem qualquer sinal de 
mães do mundo são reveren- reclamação contra os poderes do Céu e Mciadas, deixa te recordemos a sem qualquer expressão de revolta 

pureza incomparável e o exemplo contra as criaturas da terra, conduze-nos 
sublime. . . para a fé que redime e para a renúncia 

Soberana, que recebeste na palha que eleva.
singela o Redentor da Humanidade, sem Missionária, salva-nos do erro.
te rebelares contra as mães felizes, que Anjo, estende sobre nós as níveas 
afagavam espíritos criminosos em asas! 
palácios de ouro, ensina-nos a Estrela, clareia-nos a estrada com teu 
entesourar as bênçãos da humanidade. lume . . .

Lâmpada de ternura, que apagaste o Mãe querida,  agasalha-nos a 
próprio brilho para que a luz do Cristo existência em teu manto constelado de 
fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a amor ! . . .
buscar na construção do bem para os E que todas nós, mulheres desencar-
outros o apoio de nossa própria nadas e encarnadas em serviço na terra, 
felicidade. possamos repetir, diante de Deus, cada 

Benfeitora, que te desvelaste, inces- dia, a tua oração de suprema fidelidade:
santemente, pelo Mensageiro da Eterna - "Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-
Sabedoria, sofrendo-lhe as dores e se em mim segundo a tua palavra."
compartilhando-lhe as dificuldades, sem Que assim seja !
qualquer pretensão de furtá-lo aos Graças a Deus
propósitos de Deus, auxilia-nos a [Anália Franco - Vozes do Grande Além 
extirpar do sentimento as raízes do – Psicografia de Francisco Cândido 
egoísmo e da crueldade com que tantas Xavier]
vezes tentamos reter na inconformação e 
no desespero os corações que mais 
amamos.

Senhora, que viste na cruz da morte o 
Filho Divino, acompanhando-lhe a 
agonia com as lágrimas silenciosas de 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues  
Tempeste.
l e u d i m i l a t e m p e s t e @  
hotmail.com

PRECE À MÃE SANTÍSSIMA

QUE BOM SERIA!
I

Se muito breve em, poucos dias!
Pudessemos ver  as pessoas transformadas,

Naquele amor que para os que odeiam,
O chamariam de ousadias!

 II
Mas que ousadias tão belas,

Que de alegrias, muitos olhos iriam chorar,
Em qualquer cidade grande  ou vielas,
Se ouviria a grande melodia do amar!

 III
Ah! se pudessemos já-já!

Alcançarmos esse Galardão na Terra,
Inteirinha faxinada do desamor,

Em nenhum canto rufaria, o rumor da 
guerra,

E aí nuncam mais qualquer grito de dor!
 IV

Ah.. se pudessemos ver da terra!
Toda fome extirpada!

E em todos os recantos do mundo,
As mãos humanas, sendo todas 

entrelaçadas!
E em todas as partes o desfile,

Das almas iluminadas!

Autor: José Bastos.

POESIA
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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.

1º A 31 DE OUTUBRO DE 2010 15 – CE Dr. A. Bezerra de Menezes (Lins/SP) 2º CONFRATERNIZAR
José Werneck de Castro (Lins/SP)

Realização: União das Sociedades Espíritas do 
31/OUTUBRO – 8 AS 12 HORASEstado de São Paulo - intermunicipal de Lins/sp 18 – CE Fé, Amor e Justiça (Getulina/SP)
LOCAL: CENTRO DE REUNIÕESDecio Bressanin (Sabino/SP)
PRAIA DE SABINO/SPApoio: Casas Adesas e Convidadas

20 – CE Aprendizes do Evangelho (Sabino/SP)
PROGRAMAÇÃO:CIDADES PARTICIPANTES Fernanda Golmia (Lins/SP)
- CAFÉ
- PALESTRA: AYLTON PAIVAAVANHANDAVA – CAFELÂNDIA – 21 – GE Humberto de Campos (Lins/SP)
TEMA: “UNIFICAÇÃO”GETULINA – GUAIÇARA – GUAIMBÊ – Telma Regina P. Rebolo (Lins/SP)
- MOMENTOS DA POESIA ESPÍRITALINS – PONGAÍ – PROMISSÃO – 
- INTERVALOSABINO 22 – Casa dos Espíritas (Lins/SP)
- TRIBUNA LIVREDiogo do Nascimento Cáceres (Sabino/SP)
-ALMOÇOINFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
(Restaurante Verona)Decio Bressanin – Sabino/SP 25 – Núcleo Espírita Chico Xavier 
OBSERVAÇÕES:(14) 3546 1022 / (14) 9744 0347 (Promissão/SP)
- confirmação da presença: até 20/outubrodeciobressanin@yahoo.com.br Leudmila R. Tempest (Getulina/SP)
(junto à Casa que freqüenta ou endereços 
citados)Flavio Natal Pereira – Lins/SP 27 – ILDEB (Lins/SP)
- Sem limite de idade(14) 3523 1916 / (14) 9676 6266 Adriana Rodrigues (Lins/SP)
- Colaboração: Jovens e Adultos – R$ 15,00
(incluso o almoço)José Bastos – Lins/SP 28 – CE Irmã Terezinha (Lins/SP)
- Inscrição para Tribuna Livre: no local(14) 3523 5959 - jose-bastos@hotmail.com Dalva Shueire Parreira (Promissão/SP)
- Tempo para Tribuna Livre: 10 minutos

Paulo Bueno Lanza – Cafelândia/SP 29 – CE Amor e Caridade (Getulina/SP)
FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA(14) 3554 1508 Sonia Paz (Lins/SP)

paulobuenolanza@yahoo.com.br 9/OUTUBRO – 8 AS 12 HORAS
30 – CE Amor e Caridade (Cafelândia/SP) LOCAL: DROGA SERV

Reinaldo Trombini Junior Maria Margarete Brumati (Lins/SP) RUA RIO BRANCO-(PERTO DO CALÇADÃO)
(14) 3552 2021 - inibmort@gmail.com

Obs.: início das palestras: 20 horas Mesa da bibliotroca: na compra de livro(s) terá 
Endereço correspondência: direito, também, de trocar livro(s) já lido(s) 
Rua Marechal Deodoro, 481 – Jardim Imperial - Exceção dia 7: 19:45 hs pelo(s) que está(ão) na mesa.
CEP.: 16440 – 000 – Sabino/SP

PALESTRAS 
Site: http://uselins.wordpress.com/ ENCONTRO DA POESIA COMPLEMENTARES

ESPÍRITA
PROGRAMAÇÃO DIA 2/OUTUBRO – 19:30 HORAS

DIA 31 DE OUTUBRO DE 2010LOCAL: CE AMOR E CARIDADE
NO 2º CONFRATERNIZAR - SABINO/SPCAFELÂNDIA/SPCICLO DE PALESTRAS DECLAMAÇÕESHARMONIZAÇÃO MUSICAL

UMA DE CADA AUTOR INSCRITOCORAL KARDECANTA (BIRIGUI/SP)
TEMA: “MUITOS OS CHAMADOS E (na ausência do autor a poesia será declamada - PALESTRANTE:
POUCOS ESCOLHIDOS” – CAP. XVIII DO por convidado)DITINHA CALIXTO (JOSÉ BONIFÁCIO/SP)
ESE TEMA: “TRABALHO: CONDUÇÃO PARA …ESPERAMOS SUA POESIA!

FELICIDADE” INSCREVA-SEDATA/CASA/PALESTRANTE

DIA 9/OUTUBRO – 20 HORAS TEMA: espírita OBJETIVO: estimulação 1º – CE Irmãos Aprendizes (Lins/SP) LOCAL: CE DR. A. BEZERRA DE MENEZES JUSTIFICATIVA: espaço aos que gostam da Luis C. Akira Suehara (Lins/SP) PONGAÍ/SP Arte
PALESTRANTE

1º – CE Dr. A. Bezerra de Menezes (Pongaí) FLAVIO SOARES (TRÊS LAGOAS/MS) PARTICIPAÇÃO: POESIA INÉDITA – SEM Dr. Julio Nascimento Junior (Lins/SP) TEMA: “AMAR O PRÓXIMO COMO A SI LIMITE
MESMO”

5 – AE Joana D’arc (Lins)
PRAZO DE ENTREGA: até 20 de outubro de Marlene Felix Lanza (Cafelândia/SP) DIA 16/OUTUBRO – 20 HORAS 2010

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL
6 – SUE Allan Kardec (Cafelândia/SP) INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕESGUAIÇARA/SP
João Cremonesi (Lins/SP) ENDEREÇOS CITADOS – EMAIL OU PALESTRANTE

VIA CORREIOL U I Z  A G U S T O  M A C E D O  
7 – GAE e CC Bezerra de Menezes (GUARARAPES/SP)
(Promissão/SP) TEMA: “O EVANGELHO E O ESFORÇO”
Reinaldo Trombini Junior (Getulina/SP)

DIA 23/OUTUBRO – 20 HORAS
8 – União Espírita de Promissão LOCAL: COMUNIDADE ESPÍRITA
(Promissão/SP) GIUAIMBÊ/SP
Patrícia P.N.P. Bompean (Cafelândia/SP) PALESTRANTE

DR. CELSO VITAL (BIRIGUI/SP)
13 – CE Fé, Amor e Caridade (Promissão/SP) TEMA: LIVRE
Antonieta Nazaré Lima Coqueiro (Lins/SP)

DIA 30/OUTUBRO – 19:30 HORAS
LOCAL: CE DR. A. BEZERRA DE MENEZES13 – CE Francisco de Assis (Avanhandava/SP)
LINS/SPEdgar Feres Filho (Getulina/SP)
HARMONIZAÇÃO MUSICAL
CORAL CAMPO DE LUZ (PENÁPOLIS/SP)14 – Comunidade Espírita de Guaimbê 
PALESTRANTE(Guaimbê/SP)
ADEMAR MODENA (PENÁPOLIS/SP)Leny Lima Botelho (Lins/SP)
TEMA: “TRISTEZA”

18º MÊS DE CONFRATERNIZAÇÃO ESPÍRITA – USE/LINS

Para Anunciar ou Colaborar
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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

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

DIA 11/10 - 
Tema: Tormentos da Obsessão
DIA 18/10 - Décio Bressanin

DIA 25/10 - Edgar Feres Filho
Tema: A Definir
DIA 01/11 - Reinaldo Trombini Junior
Tema: 
DIA 08/11 - Leudimila Rodrigues Tempeste
Tema: A Definir

Leudimila Rodrigues Tempeste

Tema: Muitos os chamados e pouco os escolhidos

Muitos os chamados e pouco os escolhidos

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

PROJETO: TÉCNICA DE 
VIVER

Grupo de Estudos Espíritas
Reuniões aos sábados, das 16:00 
às 17:00hs
Local: SOCIEDADE UNIÃO 
ESPÍRITA ALLAN KARDEC
Rua João Cava Sanches, n.o 51 - 
Jardim Moacyra - Cafelândia
Início: 18/09/2010

SOCIEDADE UNIÃO ESPÍRITA 
“ALLAN KARDEC”

Rua João Cava Sanches, n.o51 – Jardim 
Moacyra – Cafelândia – SP

Horários das Reuniões Públicas:

2.a feira: 20:00h às 21:00h
Estudo do Livro dos Espíritos e Evangelho 
Segundo Espiritismo

4.a feira: 20:00h às 21:00h
Palestra Pública e passes (fluidoterapia)

5.a feira: 20:00h às 21:00h
Educação Mediúnica e prática

6.a feira: 14:00h
Entrega de Legumes e alimentos.

Sábado: 08:30h às 11:00h
Reforço Escolar, Evangelização Infantil, Pré-
Mocidade e Almoço.

Sábado: 18:00h às 19:00h 
Mocidade Espírita.

Você gostaria 
de adquirir livros espíritas 
ou a Revista Internacional 

de Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)

UM VIOLÃO E MUITAS LIÇÕES
 mês de setembro ficará 
guardado eternamente em Onossas memórias, afinal no dia 

seis recebemos no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça’’ o músico e  compositor  
Roberto Ferreira que nos presenteou 
com um dos momentos inesquecíveis 
dessa curta existência. Acompanhado 
apenas de violão e voz, emocionou a 
plateia que esteve presente naquela 
casa, transformado-os em um sublime 
coral, no acompanhamento de músicas 
nas  quais  nos remetiam aos céus.

Também no dia 25/09, na mesma 
casa, recebemos a psicóloga de Tupã, 
senhora Dulcinéia (Déa), que com 
muito discernimento tratou de um dos 
assuntos que mais assustam a 
humanidade: a depressão.

CHICO E BEZERRA - SUAS HISTÓRIAS
o dia 30 de agosto, esteve Agradecemos a todos os presentes.
presente no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça’’, mais um ilustre N
convidado da cidade de 

Marília, desta feita recebemos o reitor 
da Universidade ‘‘Euripedes Soares da 
Rocha’’ o Dr. Luis Carlos de Macedo 
Soares, que tratou com muita 
propriedade sobre a vida de Francisco 
Cândido Xavier e do Dr. Bezerra de 
Menezes. Mais uma vez a casa estava 
repleta. Foram distribuidos diversos 
mimos, dentre eles livros e cópias dos 
filmes, do Chico e do Dr. Bezerra. Omar, contemplado com um livro.

CONHEÇA O NOVO SITE DA USE
http://uselins.wordpress.com/
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