
stivemos no dia 26 de setembro no para receber não apenas os atuais 
Centro Espírita ‘‘Aprendizes do frequentadores, mas os novos que irão chegar EEvangelho’’ na cidade de Sabino e foi através desta propaganda feita pelas redes de 

com grande felicidade que vimos a nova televisão.
locação recém construída, dotada de salas de Encontrar-se-ão tanto pessoas necessitadas 
passe e reuniões, cozinha e uma área externa, de auxílio, como aqueles que virão através da 
sanitários diferenciado por sexo, sem contar curiosidade.
com o amplo salão para os trabalhos, Os trabalhadores terão que se preparar para 
contendo até um palco. lidar com os neófitos, principalmente aqueles 

Não podemos imaginar as dificuldades que só conhecem a doutrina pela TV, instruir o 
enfrentadas pelos seus diretores para responsável pelo recebimento a dar uma 
conseguir realizar este sonho, conquanto a atenção especial aos novos irmãos, saber qual 
casa se encontra em pleno funcionamento, o melhor livro indicar, explicar como 
divulgando e exercendo a doutrina cunhada funciona os trabalhos, sendo que esses  
por Kardec. também terão que de certo modo serem 

Não pude deixar de citar no inicio da reformulados para os iniciantes.
preleção o quanto é importante contarmos A abertura de novas salas de estudo, o 
com Centros Espíritas amplos e bem aumento dos trabalhadores da casa para 
estruturados, afinal estamos acompanhando darem conta de um maior contingente, 
ultimamente o surgimento de uma nova prepararem preleções que atendam as 
‘‘onda’’: O Espiritismo na TV. necessidades daqueles que estão ainda 

Não são poucos os programas que tratam engatinhando no espiritismo.
do assunto, seja ele de auditório, noticioso, Adaptar também os veículos de 
dramatúrgico, dentre outros. comunicação que chegarão às mãos desses 

Acompanhamos recentemente a novela irmãos, como jornais, mensagens, programas 
global ‘‘Amor, eterno amor’’, o Globo de rádio e sites na internet.
Repórter apresentou o tema ‘‘Curas É uma nova era que desponta no horizonte, 
Espirituais’’, O programa da apresentadora enfrentarmos-la-emos de 
Luciana Gimenez, Super Pop também está cabeças e ombros erguidos.
sempre levantando temas a respeito. Ótimo mês.

O que podemos prever é que com a 
inserção de temas espirituais no maior 
veículo de entretenimento do grande público 
as casas espíritas têm que estar preparadas 

Inibmort
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NOVA ERA

HOMENAGEM A BEZERRA DE MENEZES
o dia 27 de Agosto, recebemos no de Bezerra de Menezes.
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ o reitor Só podemos agradecer a esse irmão que 
da Univem, Dr. Luiz Carlos de se dispôs a mover-se de Marília para nos N
Macedo Soares, que com muita contemplar com o seu conhecimento e aos 

propriedade dissertou sobre a obra e a vida amigos que estiveram presentes na ocasião.
do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Obrigado!
Cavalcanti.

A data foi escolhida, pois marca às 
vésperas do aniversário de nascimento do 
Médico dos Pobres (29/08/1831).

Também foi homenageado, pelo 
confrade Edgar Feres Filho, o grupo de 
oração que há mais de 20 anos realizam, 
todas as quartas-feiras, à partir das quinze 
horas, nesta mesma casa, o trabalho de 
Vibrações.

Foi uma noite agradabilíssima aonde 
reforçamos nosso conhecimento nas obras 

‘‘AMOR UM GESTO SIMPLES DE 
FAZER, DE DIFÍCIL APLICAÇÃO”

e nada adiantará aos seres humanos 
desenvolverem este singelo Dsentimento, sem a pureza no 

coração ao sentir, aplicar e dedica-lo em 
todos os níveis da vida.

O amor que devemos incorporar em 
nossas vidas. Deverá ser abrangente, pois, a 
sua colocação em todos os atos, atitudes e 
pensamentos dará a cada um a leveza do 
dever cumprido, embora muitas vezes a 
resposta do nosso gesto, poderá ser bem 
diferente do que esperávamos, e quem sabe 
seja o acionamento para a nossa 
modificação podendo trazer atrasos ao 
nosso desenvolvimento pela abertura que 
dermos, e só mudaremos o quadro quando 
superarmos todos os vícios ainda 
agregados, e passarmos a incorporar o amor 
em todos os momentos.

Realmente é muito difícil e desgastante, 
pois, sempre nos colocamos em maior 
evidência do que os outros, e a pretensa 
superioridade é o entrave maior para o 
desenvolvimento do amor.

Somente quando encontrarmos no outro a 
frequência vibratória ideal, onde um 
simples olhar, gesto ou atitudes falam mais 
do que mil palavras, estaremos com certeza, 
colocando em prática este sentimento.

Sua aplicação difere em diversos 
estágios e deve ser dosado na medida ideal, 
p a r a  q u e  n a  p r á t i c a ,  p o s s a m o s  
simplesmente sentir a alegria, felicidade e 
pureza de sentimentos com relação ao nosso 
próximo.

Não poderemos crescer, evoluir sem esta 
virtude que só alavancará o espírito quando 
a sua prática for simples, eficaz e 
permanente.

Quem ama não sofre, não critica, não 
enegresse a virtude do outro em nenhuma 
situação.

Se não pudermos ser o farol que orienta, 
sejamos o pequeno lume na escuridão 
dando coragem e forças para muitos se 
reconciliarem consigo mesmos e depois, 
encontrarem o caminho para sua redentora 
evolução.
                   Regis

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

http://d
abunjr.w

ordpress.com/

o-farol/

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)‘‘O
 FAROL’’



o livro “Boa Nova”, psicografado por Durante meses, após um banquete, os Ela temeu que os judeus 
Chico Xavier, encontramos o comentários persistiam na cidade, acerca dos houvessem roubado o seu Ncapítulo “Maria de Magdala”, que personagens que sua casa acolhera. corpo. Enquanto as demais 

narra a trajetória daquela que é considerada Com Jesus não fora diferente. Ele e dois de mulheres retornaram a Jerusalém a informar o 
po r  Emmanue l  “a  mensage i r a  da  seus discípulos haviam "merecido" a ocorrido, ela permaneceu no jardim, a chorar.
imortalidade”, por ter sido a primeira a ter distinção de um banquete na rica vivenda de A saudade feita de dor lhe estrangulava o 
contato com o Mestre redivivo. Mas afinal, Simão. peito, quando ouviu a voz d'Ele, chamando-a 
quem foi Maria de Magdala? Quase ao seu final, ouviram-se gritos e pelo nome. O Mestre estava ali, vivo, radioso 

Ninguém lhe conhecia a origem. Ela altercações. Depois, rompendo a segurança, como a madrugada recém nascida.
aparecera em Magdala, numa ocasião em que Madalena irrompe na sala. Foi anunciar o fato aos discípulos, que não 
a cidade transbordava de estrangeiros, vindos Tudo se deu tão rápido! Ela se arroja aos pés creram. Por que haveria Jesus de aparecer a 
das festas de Jerusalém e de caravanas do Rabi que permanece impassível, na ela, logo para ela? Somente Maria, a mãe 
carregadas de especiarias do Egito; posição em que se encontrava. d'Ele a abraçou e lhe pediu detalhes.

Era uma mulher de grandes olhos Surdos cochichos perpassam pelo Os dias que se seguiram foram de saudades 
nostálgicos e de longos cabelos caídos sobre ambiente. Simão se enche de cólera, ante o e recordações. As notícias lhe chegavam 
as espáduas, como onda escura de ouro. epílogo desastroso do seu jantar. Teme doces.

Seu palácio era procurado pelos príncipes mandar expulsá-la, porque sabe da sua O encontro com os jornaleiros dos 
das sinagogas, ricos negociantes, opulentos coragem e ousadia. Ela o conhece muito bem, caminhos de Emaús. A pesca incomparável. A 
senhores de terras e de escravos, funcionários bem como a tantos outros que ali se jornada a Betânia.
da administração herodiana, que lhe apresentam como homens de honra. Após 40 dias, no Monte das Oliveiras, junto 
depositavam no regaço moedas de ouro, jóias, Jesus serve-se do momento para lecionar o aos quinhentos discípulos, O viu ascender 
dracmas de prata, perfumes raros, presentes Amor, exaltando o gesto daquela mulher que lentamente, as mãos voltadas para eles, como 
exóticos. ajoelhada a seus pés, rega-os com suas num gesto de afago, as vestes luminosas, 

Ela se dava ao luxo de escolher quem lhe lágrimas, enxuga-os com seus cabelos e os desaparecendo ante seus olhos.
aprouvesse e se tornou detentora dos segredos unge com o excelso perfume que impregna Desejou então seguir com os novos 
dos fariseus, aqueles que baixavam a cabeça todo o ambiente, concluindo: "Por isso te digo disseminadores da Boa Nova. Temeram que 
na rua, com ares pudicos, mas que a que os seus muitos pecados lhe são perdoados, sua presença pudesse ser perniciosa, 
buscavam, embuçados em mantos negros, a porque muito amou; mas aquele a quem semeando desconfiança, naqueles dias 
horas mortas. pouco é perdoado, pouco ama." incipientes das luzes do novo Reino.

Maria, de Magdala ou Madalena, contudo, Ergue-se a voz de Jesus com infinita Ela experimentou soledade e abandono e, 
não era feliz. Surda tristeza a minava, majestade: para arrefecer a imensa saudade do Rabi 
entregando-se, por vezes, dias seguidos, à "Mulher, a tua fé te salvou; vai-te em paz." passou a andar pelas longas praias que tanto O 
profunda amargura. Espíritos infelizes a "Na manhã seguinte Magdala soube, recordavam.
tomavam, em noites variadas, deixando-a pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Numa dessas tardes, encontrou leprosos que 
alheada, olhos perdidos no mistério de Distribuíra tudo quanto possuía e, com o vinham de muito longe buscar o socorro da 
insondáveis distâncias. estritamente necessário, iniciara nova vida." cura.

Nessas horas, as servas despediam, do átrio, As vozes da desonra e do despeito Ela os abraçou, dizendo-lhes que Jesus já 
todos os que a buscassem. Alguns homens, sussurravam que ela voltaria às noites de partira. Deteve-se por horas a falar, saudosa, 
sentindo-se preteridos, dobravam as ofertas prazer, que enlouquecera, que sempre fora do que aprendera com quem era o Caminho, a 
pelas horas de prazer que anteviam. Tudo em louca. Verdade e a Vida.
vão. Ela se juntou aos que seguiam o Mestre. Depois, seguiu com eles ao vale dos 

"Numa noite de perfumes primaveris, Discreta, mais de uma vez, recebeu a bofetada imundos. Sentindo que a seiva da vida 
instada por uma serva de confiança, dedicada da desconfiança. Sabia que não confiavam em diminuía em suas veias, desejou rever a doce 
e fiel, permitiu um diálogo" sobre o Rabi que sua renovação, nem se davam conta de Mãe de Jesus, aquela que tanto a afagara em 
andava pelas estradas da Galiléia e da Judéia. quantas tentações ela estava procurando suas amarguras, rumou a Éfeso.

Sentiu a esperança renascer, ante a sublimar. Certa noite, após suportar mais uma vez 
informação de que aquele Rabi convivia com Chegados os dias da denúncia de Judas, a dores acerbas, sentiu-se definitivamente livre 
os pecadores, os excluídos. Ele viera para prisão de Jesus, o julgamento arbitrário, ei-la, da vestimenta carnal.
encontrar o que estava perdido. c a m i n h a n d o  p a r a  o  G ó l g o t a ,  Instantaneamente viu-se à beira do lago 

Numa noite que "balouçava luzes miúdas acompanhando-O. querido, em Cafarnaum. Depois de 
no firmamento escuro" servindo-se de uma Permaneceu ao pé da cruz, junto a Maria e o contemplar o céu, viu, extasiada, à sua frente, 
embarcação, atravessou o lago e foi ter com discípulo João. "Quando a cabeça D'Ele o Mestre Imortal a estender-lhe os braços, 
Ele, em Cafarnaum. pendeu, desejou cingir-lhe outra vez os pés e dizendo-lhe:

Sabendo-O em casa de Simão, para lá se osculá-los com ternura, mas se sentiu “Maria, já passaste a 
dirigiu. Como bom fariseu, Simão imobilizada." porta estreita!... Amaste 
experimentava um gozo particular em No domingo, indo ao túmulo com Joana de muito! Vem! Eu te espero 
ostentar virtudes e recepcionar amigos, Cusa, Maria, a mãe de Marcos e outras aqui!” 
apresentando, em seu palácio, personalidades mulheres, encontrou a pedra do sepulcro 
que, por qualquer motivo, se tornaram removida, dobrados os lençóis que lhe haviam 
famosas. envolvido o corpo.

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier

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

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

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

Quatro Mãos

A MENSAGEIRA DA IMORTALIDADE



"E, tendo orado, moveu-se o lugar 
em que estavam reunidos."  (ATOS, 
4:31.)

a construção de simples casa de pedra, 
há que despender longo esforço para Najustar ambiente próprio, removendo 

óbices, eliminando asperezas e melhorando a 
paisagem.

Quando não é necessário acertar o solo 
rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, 
formando leito seguro, à base forte.

Instrumentos variados movimentam-se, 
metódicos, no trabalho renovador.

Assim também na esfera de cogitações de 
ordem espiritual.

Na edificação da paz doméstica, na realização 
dos ideais generosos, no desdobramento de 
serviços edificantes, urge providenciar recursos 
ao entendimento geral, com vistas à cooperação, 
à responsabilidade, ao processo de ação 
imprescindível. E, sem dúvida, a prece 
representa a indispensável alavanca renovadora, 
demovendo obstáculos no terreno duro da 
incompreensão.

A oração é divina voz do espírito no grande 
silêncio.

Nem sempre se caracteriza por sons 
articulados na conceituação verbal, mas, 
invariavelmente, é prodigioso poder espiritual 
comunicando emoções e pensamentos, imagens 
e idéias, desfazendo empecilhos, limpando 
estradas, reformando concepções e melhorando 
o quadro mental em que nos cabe cumprir a 
tarefa a que o Pai nos convoca.

Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero 
do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe 
entende os propósitos, os amigos desertam, os 
familiares cedem à sombra e à ignorância; 
entretanto, basta que ele se refugie no santuário 
da própria vida, emitindo as energias benéficas 
do amor e da compreensão, para que se mova, na 
direção de mais alto, o lugar em que se demora 
com os seus.

A prece tecida de inquietação e angústia não 
pode distanciar-se dos gritos desordenados de 
quem prefere a aflição e se entrega à 
imprudência, mas a oração tecida de harmonia e 
confiança é força imprimindo direção à bússola 
da fé viva, recompondo a paisagem em que 
vivemos e traçando rumos 
novos para a vida superior.

Do livro À Luz da Oração. 
Psicografia de Francisco 

Cândido Xavier.

Colaboração: Prof. 
Waldomiro B. Bana
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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

*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) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

NOSSO CINEMA
DIA 21/10 - 19:30h
‘MADRE TEREZA’’

 HOMENAGEM AOS 
PROFESSORES

I
 Muitos passaram, pelas suas sábias 

mãos!
Que hoje, tornaram-se doutores,

Oriundos, dos potenciais dos seus 
ensinos,

Por isso mesmo, em teus louvores!
Deveríamos  todos, cantar hinos!

II
Nas fronteiras do saber,

Começamos todos na estaca zero,
Mas seguros, do seu dedicar sincero,

Nos interesses dos nossos 
conhecimentos,

Agregastes somas  para nossas vidas,
Que se transformaram

Nos louros dos belos talentos!

III
Pois saibam,

Que as dádivas dos seus saberes,
Acrescentaram nas vidas, em todas as 

partes,
Tornando as inteligências iluminadas,

No mundo dos negócios, das ciências e 
das artes,

E assim  professores,
 Agora dedico-lhes  meus versos, E com

gratidão, venho homenagear-te!

                José Bastos

POESIA

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

RÁDIO TERRA FM

MENSAGENS DE EMMANUEL 
A PRECE RECOMPÕE

oda manhã é novo dia com novas Toportunidades de aprendizado:
A paciência o ajudará a superar 

obstáculos considerados intransponíveis.
Os objetivos da vida sugerem reflexões 

importantes:
Aproveite cada minuto para reflexões 

relativas a tomadas de decisões.
Atribulações o induz a reservar alguns 

minutos para pensar:
O futuro promissor é alvo a ser alcançado 

com a capacitação e o esforço próprio.
Aproveite hoje:
E renda-se á disposição de perdoar.
Dê a você mesmo um dia de trégua:
Analise as críticas dos supostos 

inimigos.
Surpreenda-se com sua atitude:
Diga bom dia a um desafeto seu.
Sempre é tempo de acelerar o seu 

progresso espiritual:
Faça uma boa ação.
O dia de hoje não é ontem:
Melhore o seu comportamento junto ao 

semelhante.
Neste momento você tem condições de 

ajudar:
Amanhã só Deus sabe.
Sempre é dia de renovação:
Faça algo de bom diferente do que você 

já fez.
O sol aquece todos os seus dias:
Aqueça o coração de alguém com 

palavras de conforto.
Deixe a vida te levar para a trilha da 

felicidade:
Com responsabilidade, dignidade, e 

amor.

Nelson Nascimento               
(nelson.nascimento1@yahoo.com.br)

NOSSO DIA



ma frase escrita em um muro, que, para nós adultos, não seja uma fazer presente.
perdida no meio de rabiscos e novidade. Perdoar... os afetos, os desafetos e a nós 
desenhos, diz o seguinte: O amor Simplesmente escutar o outro, fixando- mesmos.U

não existe, o que na verdade existe, são os o nos olhos com atenção, mergulhando na Ser caridoso. Jesus nos ensinou que a 
gestos de amor. profundidade do que está sendo falado. caridade nada mais é do que o amor em 

Ao ler esta frase, a primeira questão que Quanto bem somos capazes de ação.
nos vem à mente, quase como um reflexo, é proporcionar ao próximo nos colocando *   *   *
nos perguntar como alguém ousa dizer que apenas na posição de ouvintes. É certo que o amor por si só existe. 
o amor não existe. Presentear... Por mais singelo seja o Enquanto Espíritos imortais, todos 

Po rém,  no  e s fo r ço  de  t en t a r  presente, ele chega impregnado de bons carregamos sua semente em nosso íntimo.
c o m p r e e n d e r  e s s a  a f i r m a t i v a ,  fluidos de quem o oferta e carrega a Mas para que façamos essa semente 
questionamos: Como podemos conhecer o mensagem: Lembrei-me de você. germinar, crescer e produzir frutos, é 
amor, sem a ação que o coloca em Um afago, um abraço... O toque leva ao preciso que coloquemos o amor em 
movimento? outro um pouco da energia salutar de quem movimento através das nossas atitudes.

A partir daí, somos capazes de o oferece. As ações têm o seu início no 
compartilhar da ideia  desse desconhecido Cuidar... do filho, do amigo, do irmão, pensamento e na vontade de realizá-las. 
autor, que nos convida a pensar que o amor do cônjuge, dos pais, dos avós e também Mas a virtude de fazer o bem só se torna 
somente se revela através das atitudes de daquele que pouco conhecemos. ativa e tem valor, quando transformamos a 
cada pessoa.                    Tratar quem quer que seja com respeito nossa intenção em prática.

*  *  * e consideração. Façamos com que todos os nossos 
Gestos de amor... Partilhar, doar... qualquer coisa que o gestos, por mais simples que sejam, estejam 
Envolver um bebê recém-nascido nos outro esteja precisando: alimento, envolvidos por esse nobre 

braços, com encantamento e ternura, e agasalho, tempo, atenção, sorriso e afeto. sentimento, o Amor.
perceber naqueles traços pueris, a Div id i r  conhec imen to . . .  Cada   Redação do Momento 
manifestação da perfeição Divina. ensinamento que passamos adiante é Espírita.

Demonstrar  interesse  f rente  à  mensageiro de um pouquinho de amor.
empolgação de uma criança quando vem Aconselhar, dialogar, preocupar-se, 
partilhar uma nova descoberta, por mais enfim, perceber a necessidade do outro e se 

Colaboração: Luciana 

Beatriz Arioli Trombini
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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 08/10 - Reinaldo Trombini Junior

 A Definir

Edgar Feres Filho

DIA 05/11 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 15/10 -

DIA 22/10 - 

DIA 29/10 - Ciclo de Palestra

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’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

Reuniões todas as 6ª feiras 20:00 h.
Fone:(14) 9740 4615

Email: aaov50dcafsp@gmail.com
Site:www.alcoolicosanonimos.org.br

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

FONE (14) 3552 1107

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

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

GESTOS DE AMOR

CICLO DE PALESTRAS 
DA USE/LINS

Tema: BUSCAI E ACHAREIS, Capítulo 
XXV do ESE

Palestrante: DIOGO CÁRCERES 
(SABINO)
DIA: 29/10

HORAS: 20:00
LOCAL: C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
Endereço: Rua Wenceslau Brás, 954

COLABOREM COM A FESTA
DAS CRIANÇAS DO SEU

CENTRO ESPÍRITA!!!
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