
stava eu a me banhar quando ouvi um Pai Celestial não estão moldados a uma ciência 
grito agonizante clamando por socorro, exata e o mesmo que ocorre com meu irmão 
logo após uma pausa de alguns não acontecerá necessariamente comigo, E
segundos, chega até meus ouvidos o podemos supor que as Leis de Fatalidade, isto é 

clamor de minha esposa pedindo minha as escolhas que o Espírito, ao encarnar, fez 
presença, pois o guarda roupa, recém desta ou daquela prova e de Livre Arbítrio, que 
montando, tombara-se em cima de meu filho de dita que o homem é responsável pelos seus 
apenas cinco anos e meio. Sem pensar duas atos, convivem conosco ao longo de nossa 
vezes corro de encontro a eles, todo molhado e existência terrena.
com o coração disparado. Perdido ainda em meus devaneios, 

Antes de chegar ao local, já com milhares de imaginei se algo grave acontecesse ao meu 
ideias catastróficas a passar pela minha cabeça, filho naquele momento. Quais seriam suas 
como se naquele instante eu estivesse sendo consequências?
manipulado por forças negativas, pude ouvir a - Como minha esposa reagiria diante dessa 
voz do pequeno que assustado confessava que forte emoção?
estava tudo bem. Entrando ao quarto deparei- - O porquê de tão curta existência daquele 
me com aquela cena dantesca de um imenso espírito?
móvel virado por cima do menino que - Será que por acontecimentos pretéritos 
conseguiu se refugiar em meio a um espaço nós teríamos que passar por um momento 
entre a cama que amparou o roupeiro e o como esse?
protegeu do pior. Consequentemente acalmei Por outro lado indaguei, agradecidis-simo, 
minha esposa, grávida de quase seis meses e porquê ele safou-se? Sabendo que a situação 
ajudei-o a sair sã e salvo. demonstrava que era mais fácil ele ter sido 

Já deitado o sono demorou a chegar esmagado.
defronte as questões por mim exclamadas aos Felizmente nada aconteceu, mandamos 
amigos protetores. Não, não sou médium chumbar o guarda-roupas na parede para que o 
ouvinte, tão menos vidente, mas confesso que mesmo não ocorra novamente, mas como 
tenho meus momentos de palestras com esses podemos questionar a vontade de Deus, que 
irmão que nos guiam durante a nossa vigia os nossos passos e criou-nos para que 
existência. sejamos felizes.

É lógico que desde o acidente até aquele Por falar em crianças, gostaria de lembrar 
momento em que eu já repousava, a palavra que a maioria das Casas Espíritas costumam 
‘‘obrigado’’ era constante em meus realizar às vésperas do Natal  uma 
pensamentos. confraternização em prol às crianças da 

O que me fez persistir àquela monoideia foi Evangelização.
dentre outras exclamações de porquês, qual o Pergunte se a casa que você frequenta irá 
real significado daquele acontecimento? realizar algo e descubra como auxiliar. Sua 

Estudioso da doutrina espírita, conheço, ajuda será de grande valia.
poderia dizer,  um pouco mais que Desejo-lhes um Feliz 
superficialmente algumas leis divinas. Dentre Natal e um 2013 com menos 
elas a lei de Ação e Reação e a de Provas e sustos.
Expiações. Até o ano que vem!

Cito-as, pois cheguei a algumas conclusões 
depois do ocorrido. Inibmort

Como acredito que os desígnios do Nosso 
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FATALIDADE X LIVRE ARBÍTRIO

LOUVOR DO NATAL
Senhor Jesus! de Tua palavra sublime... Buscaste para vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o 
Quando vieste ao mundo, numerosos companheiros de Tua obra homens rudes, cujas espírito ao amor e à humildade que 

conquistadores haviam passado, cimentando mãos calejadas não lhes favoreciam os vôos do exemplificaste, para que surjam, na Terra, sem 
reinos de pedra com sangue e lágrimas. pensamento. E conversaste com a multidão, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, 

Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura propaganda condicionada. a tranquilidade e a alegria, com bênção de todos.
com que lhes fulgia as vitórias, alastravam-se, No entanto, ninguém conhece o nome das É por isso que, emocionados, recordando-Te a 
como rastros da morte, a degradação e a crianças que Te pousaram nos joelhos amigos, manjedoura, repetimos em prece:
pilhagem, a maldição do solo envilecido e o nem das mãos fatigadas a quem Te dirigiste na - Salve, Cristo! Os que aspiram a conquistar 
choro das vítimas indefesas. via pública! desde agora, em si mesmos, a luz de Teu reino e a 

Levantaram-se, poderosos, em palácios A História, que homenageava Júlio César, força de Tua paz, Te glorificam e te saúdam!...
fortificados e faziam leis de baraço e cutelo, para discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava 
serem, logo após, esquecidos no rol dos Virgílio e admirava Mecenas, não Te quis                     Emmanuel
carrascos da Humanidade. conhecer em pessoa, ao lado de Tua revelação, 

Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e mas o povo Te guardou a presença divina e as (Francisco Cândido Xavier da Obra: 
permaneceste lembrado para sempre. personagens de Tua epopéia chamam-se “o cego Antologia Mediúnica do Natal)

Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os Bartimeu”, “o homem de mão mirrada”, “o 
tratadores de animais que Te ofertaram servo do centurião”, “o mancebo rico”, a 
esburacada manta, por leito simples, e ignora-se “mulher Cananéia”, “o gago de Decápolis”, “a 
quem foi o benfeitor que Te arrancou ao sogra de Pedro”, “Lázaro, o irmão de Marta e Colaboração:  Prof . ª  
desconforto da estrebaria para o clima do lar. Maria”. Leudimila Rodrigues 

Cresceste sem nada pedir que não fosse o Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem Tempeste
culto à verdadeira fraternidade. cobertura política, sem assessores e sem armas, 

Escolheste vilarejos anônimos para a moldura venceste os séculos e estás diante de nós, tão 

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

RÁDIO TERRA FM



onversava-se sobre o exercício da orientado nesse sentido, favorecendo a no reino dos Céus.
bondade e da justiça nos serviços conciliação da justiça com a bondade, Esse componente que vai 
filantrópicos de assistência aos dificilmente será exercitado de forma isolada. além do olho por olho de C
carentes de todos os matizes. Chico Fundamental que participemos de obras Moisés é a bondade, que se coloca no lugar 

Xavier comentou, bem-humorado: sociais de benemerência, na condição de daquele que se comprometeu no mal, 
- Ser bonzinho é fácil; difícil é ser justo. voluntários, para serviços diversos, visando o buscando identificar os fatores adversos que 
Disse muito em poucas palavras. Em face atendimento da população carente. pesaram em seu comportamento.

de nossas limitações, é complicado conciliar a Aí, sim, estaríamos fazendo justiça e Não é novidade nenhuma que a grande 
bondade com a justiça. exercitando a verdadeira beneficência, que é, maioria dos criminosos é de extrema carência 

A mulher paupérrima, com um filho nos segundo Jesus, o empenho de nos colocarmos cultural e espiritual, que os leva a apelar para a 
braços e outro grudado em sua saia, bate à no lugar do outro, procurando sentir suas delinqüência a fim de resolver seus 
porta. limitações e necessidades, dando-lhe apoio problemas. E podem ocorrer funestas 

Compadecemo-nos e imediatamente lhe efetivo, além da simples esmola. conseqüências. Por não termos exercitado a 
estendemos uns trocados. Ela se acostuma. Há o reverso da moeda - a justiça sem bondade temperada de justiça, com aquela 
Vem solicitar socorro, periodicamente. bondade. As pessoas a exercitam quando mãe que batia à nossa porta, seu filho, por falta 
Damos-lhe algo, bondosamente. Bondade criticam acremente aqueles que se de orientação e amparo, poderá converter-se 
capenga, na base do vá embora logo e não me comprometeram na violência, no vício, no no criminoso que nos agredirá, inspirando 
incomode. Aliviamos a consciência e nos crime, no desatino. indignação e o desejo de que lhe sejam longas 
livramos de sua presença. - Bandido tem que apodrecer na cadeia! e pesadas as grades.

Estaremos exercitando a justiça? - É preciso instituir a pena de morte! Acabamos falhando em dois tempos.
Certamente, não. Justo seria conversar com - Polícia deve atirar para matar! Ontem.

ela, definir melhor suas carências, anotar seu - Se um facínora desses agir assim com filho Fomos bonzinhos com a pobre mãe, 
endereço, visitá-la Saber de suas reais meu, acabo com ele! esquecendo a justiça.
condições. E se for viciada em viver de - Mulher adúltera tem que ser escorraçada Hoje.
favores? do lar! Queremos os rigores da justiça para seu 

Estaremos alimentando sua indolência. Para o homem comum, reações dessa filho, esquecendo a bondade.
Por outro lado, se for realmente necessitada, natureza representam um exercício de justiça, 

poderemos encaminhá-la a recursos da uma reação ao mal, mas é a justiça de Moisés, Extraido do Livro: Rindo 
comunidade, instituições filantrópicas, órgãos do olho por olho, dente por dente. e Refletindo com Chico 
governamentais, institutos de educação. Ocorre que ela cheira a vingança e foi Xavier – Richard Simonetti

Faltam não apenas recursos aos carentes. superada pela orientação de Jesus, que 
Falta-lhes também orientação, estímulo, para textualmente, ensina (Mateus, 5:20): Pois vos 
que possam buscar a própria promoção, digo que se a vossa justiça não exceder a dos 
melhorando de vida. Um trabalho bem escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis 

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

A JUSTIÇA E A BONDADE

urante minha caminhada costumeira, indulgência, a honestidade, o amor ao próximo, moralmente... E teremos em nossa companhia 
estando mais descontraído e um pouco etc. e também que comecemos a entender essa no novo plano de vida as pessoas que têm Ddesligado das atribuições da rotina necessidade do desapego aos bens materiais, que afinidade conosco, ou seja, aqueles imbuídos 

diária, dando asas aos meus pensamentos, passei não significa jogar tudo pelos ares coisas que das mesmas virtudes, quer sejam parentes, 
a analisar a vida a partir do seguinte aspecto: conseguimos com sacrifícios, mas sim, que são amigos ou desconhecidos, porque somos 

-Já que somos criaturas cujo espírito é coisas que temos como um empréstimo do espíritos individualizados. Caso contrário, 
imortal, onde estaremos daqui a cem anos? Que criador e que deverão ficar para o usufruto das estaremos em meio a pessoas que comungam 
lembranças teremos dos tempos de agora? Que novas gerações, que não devemos levar conosco com nossas idéias levianas, com nosso instinto 
terá sido dos amigos, familiares e parentes que preocupações em relação ao destino desses bens agressivo, com nosso orgulho, egoísmo, inveja, 
compartilham nosso dia-a-dia de hoje? Estarão terrenos que deixamos. Todos estes valores etc., porque pela lógica, anjos e demônios não 
conosco? E aqueles que hoje consideramos “a constituem a condição propulsora da elevação devem compartilhar o mesmo ambiente.
pedra em nosso sapato”, onde estarão? da alma. Assim é que a doutrina espírita nos esclarece, 

Não temos dúvidas de que o ensinamento que Aprendemos também que, na hora da que vamos poder estar em boa ou má condição, 
diz que tudo que se planta, se colhe, é uma prestação de contas, que irá apurar nosso saldo de acordo com a bagagem que levarmos na 
realidade, e também que os bens materiais que positivo ou negativo diante da vida, não nos será travessia para a vida maior.
conseguimos acumular (imóveis, jóias, perguntado se aqui na terra fomos “diplomatas Conclui-se então que “daqui a cem anos”, 
dinheiro, etc.) têm importância significativa, ou operários”, se fomos ricos ou pobres, porque estaremos no lugar que reservarmos para nós 
mas apenas para o nosso usufruto aqui no todos nós temos provações específicas nas hoje. Portanto, agora é a hora de analisarmos 
planeta; e que a riqueza que realmente diversas áreas de atividades, que fazem parte da nosso comportamento, nossos atos, e 
possuímos e que levamos conosco para o novo jornada evolutiva de cada um... Mas, sim, nos prepararmos nosso lugar para o futuro.
plano na eternidade, são as qualidades que será perguntado o que fizemos de bom, no meio 
temos, boas ou más. em que fomos colocados para viver. PENSE NISSO!

Assim sendo, nos convém que aperfeiçoemos Se assim for, estaremos bem se tivermos 
as boas qualidades, os valores morais como a aplicado nosso tempo no trabalho honesto, em                  Nelson Nascimento
humildade, a brandura, a benevolência, a obras e ações positivas, se nos melhoramos    (Nelson.nascimento1@yahoo.com.br)

“DAQUI A CEM ANOS” (Reflexão)

*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
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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 NOVO SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/

 - Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

. 

Deveras Natal

I
Natal!

Um grito de  Deus,
Para acordar as multidões na terra,

Um galardão de AMOR para todos os 
corações,

E com isso, dar um basta nos impulsos da 
guerra,

E controlar, os passos das nossas emoções.

II
Um sensor divino,

Instalados em meio aos povos,
Convidando todos a sentimentos novos,

Libertando-nos das nossas milenares 
ilusões.

III
Mudanças contínuas estão surgindo,
Na amanhecer do terceiro milênio,

Os pedestais, das nações poderosas, estão 
caindo,

E o grande AMOR garantido por JESUS à 
todos,

Aos poucos vem sobressaindo.

IV
Assim felizes estamos a caminhar,

E os avanços vão surgindo e ninguém 
ignora,

Pois a ESPIRITUALIDADE vem nos 
confirmar,

Que o salário será igual, 
mesmo que sejamos,

Os trabalhadores da última hora.
               

 José Bastos

POESIA

obre é aquele que dispensa o seu 
tempo em auxílio daquele que 
necessita.N

Nobre é aquele que esquece por 
momentos suas aflições dando alento e 
atenção ao caído.

Nobre é aquele que não mede esforços 
para dedicar-se ao próximo.

Nobre é aquele que dá sem olhar a quem.
Nobre é aquele que nas noites frias e 

escuras agasalha e alimenta o fragilizado.
Nobre é aquele que divide o pouco que 

possui beneficiando a muitos.
Nobre é aquele que dá o ombro amigo 

nas horas difíceis dos outros.
Nobre é aquele que dá de si com a pureza 

infantil, mas como gratidão pelo que já 
recebeu.

Nobre é aquele que se nada puder 
acrescentar, nada fará por prejudicar.

Nobre é aquele que mantém a mente, 
espírito e coração sintonizados pelo bem 
maior da humanidade.

Pergunto agora a todos, vocês tem sido 
ou procurado serem nobres?

Se ainda não conseguiram, aproveitem 
esta oportunidade única, fazendo o melhor 
que puderem com sinceridade e pureza da 
alma.

Sempre há tempo.

                Antenor

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

SER NOBRE

http://d
abunjr.w

ordpress.com/

o-farol/

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)‘‘O
 FAROL’’

Senhor Jesus!
Diante do Natal, que te lembra a 
glória na manjedoura, nós te 
agradecemos:
a música da oração,
o regosijo da fé,
a mensagem de amor,
a alegria do lar,
o apêlo a fraternidade,
o júbilo da esperança,
a bênção do trabalho,
a confiança no bem,
o tesouro da tua paz,
a palavra da Boa Nova,
e a confiança no futuro!...
Entretanto, oh! Divino Mestre, de corações 
voltados para o teu coração, nós te 
suplicamos algo mais! ...Concede-nos, 
Senhor, o dom inefável da humildade para 
que tenhamos a precisa coragem de seguir-
te os exemplos!

(Médium:  Franc isco  
Cândido Xavier - Livro: 
“Luz do Coração”)

Colaboração: Prof. 
Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL 
ALGO MAIS NO NATAL

CICLO DE PALESTRAS
ais uma vez fomos contem- Como de costume nosso amigo mostrou 
plados com a presença do nosso completo conhecimento do enredo, 
confrade de Sabino, Diogo inundando o ambiente com sua maneira M

Cárceres, que a convite do C.E. ‘‘Fé, Amor sublime de se expressar, contemplando-nos 
e Justiça’’ veio falar sobre o tema: Buscai e com uma noite sublime.
Achareis, Capítulo XXV do Evangelho Só temos que agradecer ao público que 
Segundo Espiritismo, tema este que faz compareceu em massa e ao caro discípulo 
parte do Ciclo de Palestras da USE-LINS. da doutrina dos espíritos.

NOSSO CINEMA
DIA 16/12 - 19:30h

‘‘PODER ALÉM DA VIDA’’



onta um jovem universitário que no uma lição inesquecível. Terminou seu discurso cantando 'A rosa'. 
seu primeiro dia de aula o professor se Logo que a apresentaram ela subiu ao palco Pediu a todos que estudassem a letra da 
apresentou e pediu que todos e começou a pronunciar o discurso que havia canção e a colocassem em prática em suas C

procurassem conhecer alguém que ainda não preparado de antemão. Leu as primeiras frases vidas.
conheciam. e derrubou os cartões onde estavam seus Rose terminou seus estudos e, uma semana 

Ele ficou de pé e olhou ao redor, quando apontamentos. depois da formatura, morreu tranqüilamente 
uma mão lhe tocou suavemente o ombro. Deu Frustrada e um pouco envergonhada se enquanto dormia.
meia volta e viu uma velhinha enrugada, cujo inclinou sobre o microfone e disse Mais de dois mil estudantes universitários 
sorriso lhe iluminava todo seu ser. simplesmente: assistiram as honras fúnebres para render 

Ela lhe falou sorrindo: Oi, gato. Meu nome -Desculpem que esteja tão nervosa. Não tributo à maravilhosa mulher que lhes 
é Rose. Tenho oitenta e sete anos. Posso lhe vou poder voltar a colocar meu discurso em ensinou, com seu exemplo, que nunca é 
dar um abraço? ordem. Assim, permitam-me, simplesmente, demasiado tarde para chegar a ser tudo o que 

O moço riu e respondeu com entusiasmo: dizer-lhes o que sei. se pode e deve ser.
claro que pode! Enquanto todos riam, ela limpou a garganta Pense nisso!

Ela lhe deu um abraço muito forte. e começou: O importante não é acumular muitos anos 
Por que a senhora está na Universidade Não deixamos de brincar porque estamos de vida, mas adquirir sabedoria em todos os 

numa idade tão jovem, tão inocente? velhos; ficamos velhos porque deixamos de momentos que os anos nos oferecem.
Perguntou-lhe o rapaz. brincar. Afinal,  envelhecer é obrigatório, 

Rindo, ela respondeu: estou aqui para Há alguns segredos para manter-se jovem, amadurecer é opcional.
encontrar um marido rico, casar-me, ter uns ser feliz e triunfar. Pense nisso!
dois filhos e, logo me aposentar e viajar. Temos que rir e encontrar o bom humor 

Eu falo sério, disse seu jovem colega. todos os dias. (Mensagem retirada da 
Quero saber o que a motiva a enfrentar esse Temos que ter um ideal. Quando perdemos internet)
desafio na sua idade. de vista nosso ideal, começamos a morrer.

Rose respondeu gentil: sempre sonhei em Há tantas pessoas caminhando por aí que 
ter uma educação universitária e agora vou ter. estão mortas e nem sequer sabem!

Depois da aula ambos caminharam juntos Há uma grande diferença entre estar velho e 
por longo tempo e se tornaram bons amigos. amadurecer. Se vocês têm dezenove anos e 

Todos os dias durante os três meses ficam um ano inteiro sem fazer nada 
seguintes saíam juntos da classe e produtivo se converterão em pessoas de vinte 
conversavam sem parar. anos.

O jovem universitário estava fascinado em Se eu tenho oitenta e sete anos e fico por um 
escutar aquela "máquina do tempo". Ela ano sem fazer nada de útil, completarei oitenta 
compartilhava com ele sua sabedoria e e oito anos.
experiência. Todos podemos envelhecer. Não requer 

Durante o curso, Rose se fez muito popular talento nem habilidade para isso. O 
na universidade. Fazia amizades onde quer importante é amadurecer encontrando sempre 
que fosse. a oportunidade na mudança.

Gostava de se vestir bem e se alegrava com Não me arrependo de nada. Nós, de mais 
a atenção que recebia dos outros estudantes. idade, geralmente não nos arrependemos do 

Ao término do último semestre, Rose foi que fizemos mas do que não fizemos.
convidada  para  fa la r  na  fes ta  de  E, por fim, os únicos que temem a morte são 
confraternização. Naquele dia ela deu a todos os que têm remorso.

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 10/12 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 31/12 - Plantão

DIA 07/01 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 17/12 - Edgar Feres Filho

DIA 24/12 - Plantão

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

A ARTE DE ENVELHECER

FEIRA DO

DIA 08/12

LOCAL
PRAÇA 9 DE JULHO

LIVRO ESPÍRITA

DAS 08:00 às 12:00

PRESTIGIE!


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

