
utubro é sempre um mês de muito pudéssemos publicá-los em parte no jornal, 
trabalho nas Casas Espíritas, afinal quanto na íntegra no site da USE. Afinal a Odia três é lembrado com muito missão de sairmos para registrar todos 

carinho, pois o codificador da doutrina, eventos seria muito difícil.
Allan Kardec,  nasceu nesta data. Muitas Àqueles que já memorizaram as datas 
casas fazem eventos especiais e a USE de das palestras que foi publicada na última 
Lins estará realizando pelo décimo nono edição pediríamos pra dar uma nova 
ano o Ciclo de Palestras, evento esse que conferida, pois algumas datas e palestrantes 
consiste em fazer um rodízio dos foram alteradas.
palestrantes das casas adesas. Outro ponto que sempre grifamos todos 

Graças ao Ciclo, muitos palestrantes que os anos é sobre a festa do dia das crianças, 
nunca saíram de suas casas acabam muitos Centros possuem trabalho de 
conhecendo outras e principalmente Evangelização Infantil e na maioria das 
mostrando o seu cabedal de conhecimento Casas os frequentadores são crianças da 
e capacidade de divulgar a doutrina. periferia, muitas delas paupérrimas. Então 
Quantas vezes fomos surpreendidos por fica o pedido pra quem quiser ajudar 
verdadeiros ‘‘tesouros’’ que se mantém procurar o responsável e perguntar qual a 
ocultos trabalhando apenas em sua cercania melhor maneira de realizar algo para esses 
e claro após sua apresentação passam a pequenos.
entrar no rol dos palestrantes da região. Em tempo parabenizo todos os 

A redação desse mensário gostaria de professores pelo seu dia e 
fazer um pedido aos dirigentes das Casas faço um pedido: Que não 
aonde serão realizados o Ciclo, que desistam nunca da bênção 
fotografassem o evento e se possível os de ensinar.
descrevessem em poucas palavras e nos 
enviasse através do endereço de email: 
i n i b m o r t @ g m a i l . c o m ,  p a r a  q u e  

Inibmort
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MÊS DE KARDEC MENSAGENS DE 
  EMMANUEL

DEPRESSÕES
e trazes o espírito agoniado por sensações 
depressivas, concede ligeira pausa a ti Smesmo, no capítulo das próprias aflições, 

a fim de raciocinar. 
Se alguém te ofendeu, desculpa. 
Se feriste alguém, reconsidera a própria 

atitude . 
C o n t r a t e m p o s  d o  m u n d o  e s t a r ã o  

constantemente no mundo, onde estiveres. 
Parentes difíceis repontam de todo núcleo 

familiar. 
Trabalho é a lei do Universo. 
Disciplina é alicerce da educação. 
C i r c u n s t â n c i a s  c o n s t r a n g e d o r a s  

assemelham-se a nuvens que aparecem no 
firmamento de qualquer clima. 

Imcompreensões com relação a caminho e 
decisões que se adotem são empeços e desafios, 
na experiência de quantos desejem equilíbrio e 
trabalho. 

Agradar a todos, ao mesmo tempo, é 
realização impossível. 

Separações e renovações representam 
imperativos inevitáveis do progresso espiritual. 

Mudanças equivalem a tratamento da alma, 
para os ajustes e reajustes necessários à vida. 

Conflitos íntimos marcam toda criatura que 
aspire a elevar-se. 

Fracassos de hoje são lições para os acertos de 
amanhã. 

Problemas enxameiam a existência de todos 
aqueles que não se acomodam com estagnação. 

Compreendendo a realidade de toda a pessoa 
que anseie por felicidade e paz, aperfeiçoamento 
e renovação, toda vez que sugestões de 
desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em 
nós o que deva ser corrigido e, abraçando o 
trabalho que a vida nos deu a realizar, 
prossigamos à frente. 

Pisc. Chico Xavier.

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

ia desses lemos, em um adesivo colado no ensinado: Se alguém te bater numa face, 
vidro traseiro de um veículo, a seguinte esmurra-lhe a outra. Ou então: Faz aos outros D

advertência: tudo aquilo que não desejas que te façam. Nós 
Minha educação depende da tua. certamente não o aceitaríamos como Modelo e 
Ficamos a imaginar qual seria o conceito de Guia.

educação para quem pensa dessa forma. Assim sendo, lutemos por nos educar 
Ora, se nossa educação dependesse dos segundo os preceitos do Mestre de Nazaré que, 

outros, certamente seria tão instável quanto a diante dos momentos mais dolorosos de sua 
quantidade de pessoas com as quais nos vida, manteve a calma e tolerou com grandeza 
relacionamos. todas as agressões sofridas.

Ademais, se assim fosse, não formaríamos Não nos espelhemos nos que não são 
jamais o nosso caráter. Seríamos apenas o modelos nem de si mesmos. Construamos o 
resultado do comportamento de terceiros. nosso caráter com os exemplos nobres.
Refletiríamos como se fôssemos um espelho. Quando tivermos que prestar contas às leis 

A educação, segundo o Codificador do que regem a vida, não encontraremos desculpas 
Espiritismo Allan Kardec, é a arte de formar para a nossa falta de educação, nem poderemos 
caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de jogar a culpa nos outros, já que Deus nunca 
hábitos adquiridos. deixou a Terra sem bons exemplos de educação 

Assim sendo, como fica a nossa educação se e dignidade.
refletir tão somente o comportamento dos *   *   *
outros, como uma reação apenas? Não adotemos os costumes comuns que nada 

O verdadeiro caráter é forjado na luta. Na têm de normais.
luta por dominar as más tendências, por não O normal é cada um buscar a melhoria íntima 
revidar uma ofensa, por retribuir o mal com o com os recursos internos e externos que Deus 
bem. oferece.

Um amigo tinha o costume de dizer: Bateu, As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas 
levou. Um dia perguntamos se ele admirava os no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o 
mal-educados que tanto criticava. seu inconfundível perfume.

Imediatamente ele se posicionou em O sândalo, por ser uma árvore nobre, deixa 
contrário: É claro que não! suave fragrância impregnada no machado que 

Então questionamos outra vez: Se não os lhe dilacera as fibras.
admira, por que você os imita? Assim, nós também podemos dar exemplos 

Ele ficou um tanto confuso, pensou um dignos de serem imitados.
pouco e respondeu: É, de fato deveríamos imitar  
somente o que achamos bonito. R e d a ç ã o  d o  M o m e n t o  

Dessa forma, a nossa educação não deve Espírita, com base nos itens 
jamais depender da educação dos outros, menos 685 e 685 a, de O livro dos 
ainda da falta de educação dos outros. Espíritos, de Allan Kardec.

Todos os ensinamentos do Cristo, a quem a 
Colaboração: Luciana maioria de nós diz seguir, nos recomendam 

Beatriz Arioli Trombiniapresentar a outra face.
Imaginemos se Jesus, o Mestre, tivesse nos 

EDUCAÇÃO

 JOVENS DE LINS E REGIÃO - Reinício 
das aulas!

O grupo de jovens da Mocidade Espírita 
"Camille Flammarion" da Casa dos 

Espíritas em LINS,
voltou a se reunir para o Estudo 

Sistematizado da Doutrina Espírita.
Quando, a que horas e onde o grupo de jovens 

se reúne?
Aos sábados, no horário das 15 às 16:30 
horas, na Casa dos Espíritas em Lins, 
localizada na Rua Paulo Giraldo, 166, 

Centro.
As aulas já se iniciaram?

Sim, dia 20 de agosto de 2011.
Ainda dá tempo de começar?

Sim, basta entrar em contato com:
KENZO pelo telefone: 3532-3808 e 9618-

3992
MARI: fone: 3522-3170 e 9669-6981 

CONVITE



- Este rapaz é uma besta. Se a besta não dá coices, m 1931, quando o Chico passou a 
- Mas, doutor, - disse, agastado, o converte-se num elemento receber as primeiras poesias do E conterrâneo do Chico - o rapaz tem valioso e útil.“Parnaso de Além-Túmulo”, um 

convicções e abraça o Espiritismo como Porque o filho silenciasse, Dona Maria cavalheiro de Pedro Leopoldo, muito 
Doutrina. acrescentou:impressionado com os versos, resolveu 

- Pois, então, deve ser uma besta - Você não acha que é bem assim?apresentar o Médium e os poemas a certo 
espírita, - declarou o escritor. Chico refletiu e respondeu:escritor mineiro, de passagem pela cidade.

Bastante desapontado, o Médium - É... pensando bem, é isso mesmo.O filho de João Cândido vestiu a melhor 
despediu-se. E o assunto ficou sem roupa que possuía e, com a pasta de 

Em casa, durante a oração, a progenitora alteração.mensagens debaixo do braço, foi ao 
apareceu.encontro marcado.

- A senhora viu como fui insultado? O conterrâneo do Médium, embora 
perguntou o Chico.católico romano, apresentou o Chico, 

E porque Dona Maria se revelasse entusiasmado:
alheia ao assunto, o filho contou-lhe o caso.- Este é o médium de quem lhe falei.

A entidade sorriu e disse:O escritor cumprimentou o rapaz e 
- Não vejo insulto algum. Creio até que entregou-se à leitura dos versos.

você foi muito honrado. Uma besta é um Sonetos de Augusto dos Anjos, 
animal de trabalho...poemetos de Casimiro Cunha, quadras de 

- Mas o homem me apelidou por “besta João de Deus...
espírita”.Depois de rápida leitura, o literato 

- Isso não tem importância, - exclamou a sentenciou:
mãezinha desencarnada - imagine-se como - Isso tudo é bobagem.
sendo uma besta em serviço do Espiritismo. E mirando o Chico, rematou:

Colaboração:  Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8147-3105 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

O CASO DA BESTA

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Fique por dentro da moda. Visite a

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

“Portanto, todo aquele que me confessar somos igualmente convidados a fazê-lo, na 
diante dos homens, também eu o confessarei superação dos aborrecimentos comuns, 
diante de meu Pai que está nos Céus”. – Jesus porquanto só atravessando as diminutas 
(Mateus, 10:32) contrariedades do dia-a-dia, como grandes 

ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que 
o mundo, de modo geral, habituamo- aprenderemos a suportar as grandes provações 
nos a julgar que os testemunhos de fé como se fossem pequenas.Nprevalecem tão só nos momentos de 

angústia superlativa, quando o sofrimento nos (Francisco Cândido Xavier por Emmanuel. 
transforma em alvo de atenções públicas. Obra: Segue-me)

Evidentemente, na Terra, as crises de 
aflição alcançam a todos, cada qual no tempo 
devido, segundo as lutas regeneradoras que se 
nos façam necessárias, no curso das quais 
estamos impelidos a entregar todas as energias 
de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é 
preciso ponderar que somos incessantemente 
chamados a prestar o depoimento de confiança 
em Jesus, através de reduzidas parcelas de 
bondade e tolerância, compreensão e 
p a c i ê n c i a  d i a n t e  d a s  o c o r r ê n c i a s  
desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam:

a referência desprimorosa;
o olhar de suspeição;
o pedido justo recusado;
o beliscão da crítica;
a desatenção e o desrespeito;
o desajuste orgânico;
o prejuízo inesperado;
a transação infeliz;
o desafio da discórdia.
Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos 

seguidores do Cristo, por intermédio de 
definições verbais claras e sinceras, mas 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste.
l eudimi la tempeste@ 
hotmail.com

NOS CAMINHOS DA FÉ

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

oloque em prática os conhecimentos já 
agregados e visualize para o seu futuro Cdias de alegria, felicidades e de 

integração social, podendo exercitar e 
exemplificar os seus projetos para a melhoria e o 
progresso de todos , para que juntos e unidos no 
mesmo ideal buscando um mundo melhor, mais 
humanizado e sem tantos karmas a serem 
resgatados.

Os momentos serão únicos pois, com a 
integração não haverá mais competições e o 
sentimento fraterno e amoroso será pleno 
trazendo conforto para este despertar fazendo 
engrandecer a obra realizada.

Somente quando todos puderem reconhecer 
no irmão ao seu lado o ente querido e muito 
importante que é, reconhecendo que a 
capacidade maior está na doação e direção dada 
para aqueles que ainda necessitam de ajuda.

Lembro ainda que a construção e edificação 
a ser feita por cada um, será somente de 
responsabilidade de cada individualidade que 
encontra no Criador o seu porto seguro e que a fé 
raciocinada e já agregada ao espírito eterno 
possa ser a base do alicerce da sua vida.

Conheça a ti próprio e evidencie sempre as 
virtudes dos outros, lembrando sim dos seus 
defeitos a serem corrigidos, e a fonte geradora 
da sua intenção será a paz e a tranqüilidade 
sentida pela realização da tua tarefa.

Um amigo em busca do seu crescer.
 Roger.

Mensagem recebida pelo médium Marco 
Aurélio Corbari: mcorbari@ig.com.br

COMEÇAR HOJE A 
CONSTRUÇÃO DO AMANHÃ

FORA DA CARIDADE
NÃO HÁ SALVAÇÃO
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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.

Para Anunciar ou Colaborar

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

stávamos todos atentos, no Auditório da informar que preciso melhorar-me, dentro do 
Paz do Centro de Aprimoramento possível, naquele aspecto. Então se transforma EEspiritual. em admiração.

Após as palavras iniciais do dirigente da Se ela se manifesta no sentido de que eu devo 
reunião e a prece de preparação espiritual dos “destruir” o outro, ela é profundamente negativa 
presentes foi dada a palavra ao expositor revelando manifestação mais primária do 
Antony. egoísmo. Se concretizada, poderei lesar o 

- Nesta noite, analisaremos temas sobre as próximo, porém, poderei sofrer os efeitos 
paixões e as emoções. punitivos da lei humana e  educativos da lei 

Iniciaremos  nossas considerações sobre a Divina.
questão nº 907 de O Livro dos Espíritos, de Outra anotação:
A l l a n  K a r d e c .  I n d a g o u  e l e :  “ S e r á  “É importante explorar suas emoções para 
substancialmente mau o princípio originário das descobrir suas reais necessidades.
paixões, embora esteja na natureza? Se você sente saudade de um amigo e o 

- Não: a paixão está no excesso de que se encontra, qual é a sua emoção?
acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe De alegria e de satisfação, porque a sua 
dá origem foi posto no homem para o bem; tanto necessidade de revê-lo foi satisfeita.”
que as paixões podem leva-lo à realização de Reiterou  a necessidade de analisarmos as 
grandes coisas. O abuso que delas se faz é que emoções, especialmente as negativas que 
causa o mal.” revelam nossos desequilíbrios em atitudes e 

Fala, assim, de um ânimo intenso, comportamentos.
acompanhado de estado emocional que pode Coube, também, este alerta:
levar-nos a realizações de coisas boas ou más. “Fingir que não sente raiva, tristeza e inveja é 

Desta maneira, Allan Kardec, na questão reprimir essas emoções; e isso  não é psicológica 
seguinte, sobre o mesmo assunto, esclarece: “As e espiritualmente bom.”
paixões são alavancas que decuplicam as forças Sem dúvida, temos que aprimorar nossas 
do homem e o auxiliam na execução dos emoções. Elas precisam se constituir e em 
desígnios da Providência. Mas, se, em vez de as estados emocionais que nos tragam o bem-estar, 
dirigir, deixa que elas o dirijam cai o homem nos a euforia, expressos na indignação, na 
excessos e a própria força que manejada pelas admiração, na alegria, na coragem, no amor.
suas mãos poderia  produzir o bem, contra ele se Quase finalizando a palestra, fiz este registro:
volta e o esmaga.” ( O Livro dos Espíritos, Ed. “A maior parte de nossas falhas é mais 
FEB ) perdoável do que os meios que usamos para 

Por mais de uma hora discorreu  não só sobre disfarça-las.’’ Rochefoucaul. 
as paixões, como, também, sobre as emoções Inquestionavelmente, para nos aprimorar-
que produzimos e que agem  e reagem em nós. mos precisamos entender a “linguagem” das 

À medida que ouvia, tentava fazer algumas nossas emoções, a força das nossas paixões e 
anotações para posterior meditação. agirmos de forma justa e amorosa com relação 

“Muitas pessoas sentem inveja, ódio, medo e ao nosso próximo e a nós mesmos.
preferem reprimir tais emoções ao invés de A palestra estava encerrada, as emoções boas 
encontrar soluções através delas.’’ foram muitas, as reflexões também, mas ainda 

Sim. É muito importante que procuremos restava em minha mão o papel com as 
entender o que essas emoções querem nos dizer, anotações, agora compartilhada com você. 
sob os aspectos positivo ou negativo. Façamos bom proveito!

Vamos pensar: o que a inveja quer me dizer?
Se ela me mostra minhas necessidades e 

deficiências ante o outro, ela é boa no sentido de 
Aylton Paiva – paiva.aylton@terra.com.br

NOSSO CINEMA
DIA 16/10 - 19:30h
AS MÃES DE CHICO

COMPREENDENDO AS EMOÇÕES

Você gostaria 
de adquirir livros espíritas - 
contate o Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)

Senão, vejamos: harmonia!...
Era o festim do amor,

Oh! que clarão dentro dalma. No firmamento em luz,
Constantemente cismando. Que celebrava
O pensamento sonhando A grandeza de uma alma que voltava

E o coração a cantar, Ao redil de Jesus.
Na delicada harmonia É Junqueiro...
Que nascia da beleza,
Do verde da Natureza, Descansa, agora vibrião das ruínas.
Do verde do lindo mar! Esquece o verme, as carnes, os estrumes.

É Casimiro... Retempera-te em meio dos perfumes
Cantando à luz das amplidões divinas.

Há mistérios peregrinos É Augusto dos Anjos.
No mistério dos destinos

Que nos mandam renascer;
Da luz do Criador nascemos.

Múltiplas vidas vivemos,
Para à mesma luz volver.

É Castro Alves...

Pairava na amplidão estranho resplendor.
A Natureza Inteira em lúcida poesia

Repousava, feliz, nas preces da 

(continua na 
próxima edição)

                              M. Quintão

(Livro: Parnaso de 
Além Túmlo - pisc. 
Chico Xavier)

Colaboração 
Waldinete Moreira

À GUISA DE PREFÁCIO (PT 4)

‘‘O FAROL’’ 
(VERSÃO ELETRÔNICA):

http://dabunjr.wordpress.com/o-farol/

Neste dia será comemorada a data 
de 1 ano de apresentações: Segue 
abaixo os filmes já projetados:

14/10 – Chico Xavier
21/11 – Amor além da vida
19/12 – Um conto de Natal
27/04 – Nosso Lar
15/05 – Além da Vida
19/06 – Um olhar do Paraíso
17/07 – Além da Vida
21/08  Decisões Extremas
18/09 O som do Coração

–
– 
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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 10/10 - 

DIA 17/10 - 

Reinaldo Trombini Junior

Edgar Feres Filho

Leudimila Rodrigues Tempeste

Reinaldo Trombini Junior

DIA 24/10 - 

DIA 31/10 - 

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

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

VILA BELÉM 
CASA PARAQUIAL/N. S. APARECIDA

Reuniões: quarta-feira N. S. Aparecida
Praça Beraldo Arruda, 179-Salão Paroquial
Reuniões: Segunda e sextas feiras às 20h

Fone:(18) 3621-5399 - Araçatuba
Horário Comercial

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA
RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 

FONE (14) 3552 1107

U. S. E – UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS
INTERMUNICIPAL DE LINS E MUNICIPAL DE PROMISSÃO

OUTUBRO DE 2011
TEMA: A FÉ QUE TRANSPORTA MONTANHAS

CAP. XIX DO EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITSMO

AGENDA - Para se informar dos eventos de nossa região
ACESSE: http://uselins.wordpress.com/eventos/convite/

DATA H CASA ESPIRITA ENDEREÇO CIDADE PALESTRANTE 
03/10 2ª. f 20;00 C. E. Fé, Amor e Justiça Rua Wenceslau Brás, 954 Getulina José Airton Salazar Parra 

05/10 4ª. f 20:00 C. E. Aprendizes do Evangelho Rua dos Expedicionários, 819 Sabino Adriana Rodrigues 

05/10 4ª. f 20:00 C. E. Francisco de Assis Rua Tibiriçá, 522 Avanhandava Luiz C. Akira Suehara 

06/10 5ª. f 20:00 C. E. Irmã Terezinha Rua XV de Novembro, 766 Lins Luiz C. Akira Suehara 

07/10 6ª. f 20:00 União Espírita de Promissão Rua Rio Grande, 224 Promissão João Cremonesi 

11/10 3ª. f 20:00 Associação Espírita Joana D’Arc Rua Tiete, 469 Lins Mauricio Macedo 

12/10 4ª. f 20:00 C. E. Fé, Esp. e Caridade – CEFEC Rua Julio Prestes, 1.337 Promissão José Werneck de Castro 

12/10 4ª. f 20:00 Soc. União Espírita Allan Kardec Rua João Cava Sanches, 51 Cafelândia Nice da Silva 

14/10 6ª. f 19:30 Gr. A. E. E C. do Cam. Bez. Men. Rua São Carlos, 163 Promissão Marlene Felix Lanza 

15/10  Sab 20:00 C. E. Amor e Caridade Rua Jaguaribe, 72 Cafelândia Reinaldo Trombini Junior 

19/10 4ª. f 20:00 Casa Espírita Amor e Caridade Rua Duque de Caxias, 585 Guaiçara Eliana Márcia das N. Galvão 

20/10 5ª. f 20:00 Comunidade Espírita de Guaimbe Rua Mal. Deodoro 50 Guaimbe A. Nazaré Lima Coqueiro 

21/10 6ª. f 20:00 C. E. Amor e Caridade R. Washington Luiz, 353 Getulina Julio Nascimento Junior 

21/10 6ª. f 20:00 CEIA – C E.  “Irmãos Aprendizes” Rua Gal. Milton F. de Mello, 253 Lins Adriano Santiago Araujo 

22/10 Sab. 20:00 C.. Dr. Adolfo B. de Menezes Rua João Francisco Alves, 290 Pongai Diogo do Nasc. Caceres 

26/10 4ª. f 20:00 ILDEB – I. L. Esp. B. de Menezes. Rua Promissão, 448 Lins Telma Regina Pires Rebolo 

27/10 5ª. f 20:00 Gr. Espírita Humberto de Campos Rua São Pedro, 401 Lins Leudimila R. Tempest 

28/10 6ª. f 20:00 C. E. Dr. Adolfo B. de Menezes Rua Luiz Gama, 886 Lins Aparecida Talhari 

30/10 Dom 09:00 Casa dos Espíritas Rua Paulo A. Luswarghi, 166 Lins Luciana Marise de A. Vicente 

31/10 2ª. f 20:00 Núcleo Espírita Chico Xavier Rua Dom Pedro II, 325 Promissão Maria Eny Rossentine Paiva 

 
NOITE EM HOMENAGEM A BEZERRA

steve homenageando o ‘‘Médico 
dos Pobres’’ no Centro Espírita ‘‘Fé, EAmor e Justiça’’ na noite de 29/08 a 

senhora Antonieta Nazaré Lima Coqueiro. 
Que com muito conhecimento narrou 
algumas partes da vida de Bezerra de 
Menezes. 

O evento vem de encontro ao aniversário 
de reencarne do mentor da casa.

Ao lado, algumas fotos da agradável 
noite:

REUNIÃO

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca do seu Centro.

Campanha


