
á um pouco mais de dois meses o Inovar é importante, mas não podemos 
professor  Amadeu Cantão  deixar de lado os ensinamentos morais, 
integrou-se ao grupo responsável através das lições do Mestre Jesus.H
pela Evangelização da Casa ‘‘Fé, Infelizmente as notícias que chegam até 

Amor e Justiça’’. nós é que várias casas estão deixando de 
Seus anos de experiência em modelar a realizar a Evangelização, seja por falta de 

argila e retirar dela peças maravilhosas vem contingente ou trabalhador e isso é um 
aguçando a curiosidade dos pequenos assunto muito preocupante; afinal a criança 
frequentadores. é o futuro da nação, se não cuidarmos delas 

Além de ensinar a esculpir, nosso amigo estaremos negligenciando a oportunidade 
também já demonstrou a técnica de pintura de conduzi-las ao Bom Caminho.
e colagem com casca de ovos.  Você pai espírita leve seu filho a 

O fato é que além de meterem a mão na Evangelização, com certeza 
massa literalmente, as crianças recebem ele só tem a ganhar.
informações daquilo que estão lidando. Por Ótimo mês!
exemplo, como é conseguido a argila que  
eles estão manipulando, quais são suas 
composições, o modo correto de executar 
os trabalhos, dentre outras dicas essenciais 
pra quem quer se aprofundar nesse tipo de 
arte.

Os planos futuros são a aquisição de um 
torno para modelagem e exposição dos 
trabalhos já realizados.

Foi combinado também que um Sábado 
por mês os alunos irão participar de aulas de 
canto e coral regido por uma professora de 
piano.

Lógico que as histórinhas e os filmes 
continuarão, afinal há espaço para todo o 
tipo de atividades.

Inibmort
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ARTE COM CERÂMICA

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

confessadamente em erro, apontar esse consigamos identificar o lado unca estimular o mal onde o mal apareça, 
alguém ao escárnio ou à censura dos outros, nobre, o ângulo mais claro, o mas reconhecer que não adianta N
será tão-somente agravar-lhe as dificuldades tópico da esperança ou a boa condenar-lhe as vítimas a pretexto de 
e humilhações; parte. corrigi-las. 

Maldizer é afastar e destruir, ao invés de Em todas as formações do Enumeremos algumas razões em apoio da 
unir e melhorar, acabando semelhante atitude mal, valorizemos os germes do bem e afirmativa:
por transformar-se no método infeliz de gerar prestigiemos os restos do bem onde Somos espíritos eternos atuando na 
obstáculos e deteriorar relações. estiverem, abençoando sempre todas as sustentação do Universo e respondendo 

criaturas, a fim de que possamos ganhar a paz Com estes enunciados, não aspiramos a invariavelmente pelos próprios atos, em 
na guerra dos problemas de cada dia, de vez dizer que se deve aprovar tudo ou tudo aceitar, função do próprio aperfeiçoamento;
que condenar será sempre o melhor processo quando observamos o engano tentando A condenação não trará o mínimo proveito à 
de perder.sobrepor-se à realidade. Importante, porém, pessoa em desequilíbrio cujos conflitos e 

considerar que, entre nós, os espíritos em necessidades da vida íntima claramente 
evolução na coletividade terrestre, não (Obra: Instrumentos do desconhecemos;
encontramos ainda aqueles que se fizeram Tempo, psic, Chico Xavier)Se um companheiro surge vinculado à 
absolutos no bem, tanto quanto não delinqüência, a pancada verbal logrará 
surpreendemos aqueles outros que hajam unicamente aprofundar-lhe as chagas mentais Colaboração Prof .  
descido ao absoluto no mal.da culpa; Waldomiro B. Bana

Não existem criaturas nas quais não S e  d e s e j a m o s  a u x i l i a r  a l g u é m  

MENSAGENS DE EMMANUEL ABENÇOEMOS SEMPRE

enho até vós para colocá-los em 
sintonia com os fatores alheios ao
vosso controle, que influenciam de V
maneira silenciosa, constante,

contundente, dando a cada um uma 
intensidade diferenciada, instabilidades 
físicas, psíquicas, mal-estar, pressão 
arterial alterada e sensações estranhas sem 
causa aparente.

A maioria das pessoas vem sendo 
alertadas sobre a transformação do planeta, 
da intensidade da energia a envolvê-los, 
criando ativações novas em todo campo 
celular e nervoso, abrindo novas 
possibilidades de conexões entre si, 
ampliando a capacidade sensitiva, mental e
esp i r i tua l ,  permi t indo  doravante  
adentrarem em um novo estágio de vida
que os possibilitará darem passos mais 
seguros e ordenados em direção a nova 
dimensão em que o planeta se projeta, 
criando para todos a oportunidade de 
expurgar todas as mazelas agregadas ao 
espírito, emergindo para a Luz que os 
fortalecerá, dando sempre a possibilidade
de exercitar a essência absorvida, levando 
para os seus irmãos em crescimento as 
gotas de luz que acalentará seus corações, 
amparando-os em sua jornada.

Independente da crença, fé, religião 
todos passarão por dores que esta 
transformação gerará, sem dúvidas serão 
suportáveis para sua evolução.

Solidifiquem a fé, solidariedade e amor 
incondicional e o seu Eu brilhará com 
maior intensidade abrangendo justos e 
injustos.

Paz, Amor e Luz

       Reimain-2º Raio

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

ALTERAÇÕES DIÁRIAS 
EM SEU INTERIOR

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



omentava-se, na reunião, as glórias do investido, podia contemplar todos os ângulos o amor no imo do coração. 
saber, quando o Cristo, para ilustrar a da senda, antes inextricável ao seu olhar. Faltavam-lhe piedade e C

palestra, contou, despretensioso: Não conteve o riso, diante das estranhas entendimento; que ele 
-Um homem amante da verdade, roupagens de que os viajadores da retaguarda voltasse demoradamente ao 

informando-se de que o aprimoramento se vestiam. caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o 
intelectual conduz à divina sabedoria, atirou- Aqui, notava uma túnica rota; acolá, uma que jamais conseguiria equilibrar-se no Céu.
se à elevação da montanha da ciência, sandália extravagante. Peregrinos inúmeros Alguns minutos de silêncio seguiram-se 
empenhando todas as forças que possuía no se apoiavam em bordões quebradiços, indevassáveis...
decisivo cometimento. A vereda era sombria enquanto outros se amparavam em capas O  Mes t re ,  t odav ia ,  impr imindo  
qual obscuro labirinto; contudo, o esforçado misérrimas; entretanto, cada qual, com significativa ênfase às palavras, terminou:
lidador, olvidando dificuldades e perigos, impertinência infantil, marchava senhor de si, - Há muitas almas, na Terra, ostentando a 
avançava sempre, trocando de vestuário para como se envergasse a roupa mais valiosa do luminosa coroa da ciência, mas de coração 
melhor acomodar-se às exigências da marcha. mundo. adormecido na impiedade, salientando-se no 
De tempos a tempos, lançava à margem da O vencedor da ciência não suportou as sarcasmo pueril e na censura indébita. 
estrada uma túnica que se fizera estreita ou impressões que o quadro lhe causava e abriu- Envenenadas pela incompreensão, exigentes 
uma alpercata que se lhe afigurava inservível, se em frases de zombaria, reprovando e cruéis, fulminam os companheiros mais 
procurando indumentária nova, até que, um acremente a ignorância de quantos seguiam fracos no entendimento ou na cultura, ao 
dia, depois de muitos anos, alcançou a em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, invés de estender-lhes as mãos fraternais, 
desejada culminância, onde um representante condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu- reconhecendo que também já foram assim, 
de Deus lhe surgiu ao encontro. se à comunidade dos viajantes com tamanha tateantes e imperfeitos... Enquanto, porém, 

O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e ironia que muitos renunciaram à subida, não se decidirem a ajudar o irmão menos 
revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa retornando à inércia da planície vasta. esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o 
de luz. Todavia, quando o vencedor do Após amaldiçoar a todos, indistintamente, no próprio espírito, com sinceridade e 
conhecimento quis prosseguir adiante, na voltou o herói coroado ao cume do monte, na devotamento, não receberão as asas com que 
direção do Paraíso, recomendou-lhe o expectativa de partir sem detença ao encontro lhes será lícito partir na 
mensageiro que voltasse atrás dos próprios do Pai, mas o Anjo, muito triste, explicou-lhe direção do Céu.
passos, a ver o trilho percorrido e que, de sua que a roupagem dos outros, que lhe provocara 
atitude na revisão do caminho, dependeria a tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de Neio Lúcio
concessão de asas com que lhe seria possível que ele se servira para elevar-se, ao tempo em (Pisc. Chico Xavier)
voar ao encontro do Pai Eterno. que era frágil e semicego, e que as asas de luz, 

O interessado regressou, mas, agora, com que deveria erguer-se ao Trono Divino, 
auxiliado pela fulgurante auréola de que fora somente lhe seriam dadas, quando edificasse 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR 

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

em apenas um minuto *Miudezas em geral

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

A COROA E AS ASAS

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

‘‘Eu, porém, entre vós, sou como aquele que templo da verdade e da fé viva, da paz e do Combate a ignorância, acendendo 
serve” - Jesus (Lucas, 22:27) amor, com Jesus, não olvides as plataformas lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de 
 do Evangelho Redentor. crítica e sem gritos de condenação.

 discípulo sincero do Evangelho não Ama a Deus sobre todas as coisas, com Ama, compreende e perdoa sempre.
necessita respirar o clima da política todo o teu coração e entendimento. Dependerás, acaso, de decretos humanos Oadministrativa do mundo para Ama o próximo como a ti mesmo. para meter mãos à obra?

cumprir o ministério que lhe é cometido. Cessa o egoísmo da animalidade Lembrate, meu  amigo, de que os 
O Governador da Terra, entre nós, para primitiva. administradores do mundo  são, na maioria 

atender aos objetivos da política do amor, Faze o bem aos que te fazem mal. das vezes, veneráveis prepostos da 
representou, antes de tudo, os interesses de Abençoa os que te perseguem e caluniam. Sabedoria Imortal, amparando os potenciais 
Deus junto do coração humano, sem Ora pela paz dos que te ferem. econômicos, passageiros e perecíveis do 
necessidade de portarias e decretos, Bendize os que te contrariam o coração mundo; todavia, não te esqueças das 
respeitáveis embora. inclinado ao passado inferior. recomendações traçadas no  Código da Vida 

Administrou servindo, elevou os demais, Reparte as alegrias de teu  espírito e os Eterna, na execução das quais devemos 
humilhando a si mesmo. dons de tua vida com os menos afortunados e edificar o Reino Divino, dentro de nós 

Não vestiu o traje do sacerdote, nem a mais pobres do caminho. mesmos.
toga do magistrado. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua 

Amou profundamente os semelhantes e, luz. Emmanuel
nessa tarefa sublime, testemunhou a sua Revela o amor que acalma as tempestades 
grandeza celestial. do ódio. (Livro: Vinha de Luz, pisc. 

Que seria das organizações cristãs, se o Mantém viva a chama da esperança, onde Chico Xavier)
apostolado que lhes diz respeito estivesse sopra o frio do desalento.  
subordinado a reis e ministros, câmaras e Levanta os caídos.
parlamentos transitórios? Sê a muleta benfeitora dos que se 

Se desejas penetrar, efetivamente, o arrastam sob aleijões morais.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

POLÍTICA DIVINA
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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

O GUARDA CHUVA AMARELO
mélie está de mau humor. Isso é forma intensa, deixando de lado o mau 
raro. Raro como quatro dias de sol humor, o sono, e seja lá o que fosse que a 
seguidos em minha cidade. estivesse chateando. Foi como se o A

presente a tivesse lembrado de algo bom, Amélie é sempre sol, mas hoje enxergo 
algo que ela tivesse, momentaneamente uma pequena nuvem, dessas de desenho 
esquecido.animado, sobre sua cabeça.

Contudo, ainda vi algo mais, que me fez Amélie está indo para a escola. Chove. 
pensar que talvez aquele não fosse um Chuva fina e gelada.
guarda-chuva qualquer, fosse, quem sabe, Paro o carro. Agora vem a hora mais 
uma sombrinha com poderes mágicos.difícil. Acho que a despedida não vai ser 

A claridade do dia - que era pouca, mas fácil dessa vez – na maioria das vezes é. 
resistia – passava pela transparência da Fico torcendo para que venha alguém bem 
cúpula do guarda-chuva e iluminava minha sorridente para buscá-la.
filha com uma luz dourada tão intensa que As professoras e assistentes que vêm 
não pude deixar de notar e admirar.apanhá-la são sempre muito simpáticas. Lá 

Confesso que não sei ao certo se foi vem uma. E, além do sorriso, ela carrega 
Amélie que fez sol debaixo do guarda-em sua mão direita algo que vai mudar 
chuva, ou se foi a luz que se fez amarela ao nossas vidas, minha e de Amélie, para 
passar pelo tecido dessa cor. A verdade é sempre: um guarda-chuva amarelo.
que ali, onde ela estava, o sol brilhava.Sim, é isso mesmo, um simples guarda-

E lá foi ela, fazendo sol debaixo do chuva de cor amarela.
guarda-chuva num dia feio de inverno...Não é um amarelo qualquer, apagado. 

*   *   *Não é amarelo-ouro. Não é amarelo-
Nossa vida não é apenas repleta de canário. Não é amarelo-limão. Não sei 

aflições, mas também cheia de guarda-descrever. Procuro palavras, adjetivos, 
chuvas amarelos. Há sempre um braço nos dicionário. Quem sabe: amarelo-sol. 
estendendo um por aí... Salvam nosso dia Inventei.
quase sem querer.Olho Amélie pelo espelho e a mudança 

Falta-nos, quem sabe, a sensibilidade de semblante é espantosa. Emocionou-me. 
para percebê-los. Para nós um guarda-Ela se apaixonou por ele. Tudo ao redor 
chuva é apenas um guarda-chuva.parece ter perdido significado, apagando-

A vida é tão cheia de imaginação! É tão se. O centro das atenções agora é o guarda-
cheia de opções, de possibilidades... De chuva amarelo.
pequenas felicidades certas!Enquanto a moça se aproxima com 

Enxergar beleza nessas pequenas coisas aquele  objeto amarelo reluzente 
é uma arte... A arte de ser feliz.maravilhoso, Amélie abre um sorriso lindo, 

sorriso de quem vai ganhar algo que Sei que um dia vamos deixar de dizer 
sempre quis e nunca soube que quisesse. que essas coisas são pequenas...
Sorriso de realização! Amélie é pequena. Tem dois anos.

A moça está me oferecendo esta coisa Amélie é um dos meus guarda-chuvas 
linda e amarela! – Deve ter pensado ela. amarelos.

Preciso dizer que Amélie esqueceu que Faça sol ou tempestade, não saio mais de 
tinha pai naquele instante? casa sem ele. 

Pois é... Lá foi ela no colo da professora, 
radiante, sorriso aberto, segurando com         Redação do Momento 
firmeza a haste prateada, desfilando, Espírita.
encantada, entre todas as pessoas e crianças 
com seu guarda-chuva amarelo-sol.

Seu dia não foi o mesmo depois daquele 
encontro. Ela soube curtir o momento de 

.
Colaboração: Luciana 

Beatriz Arioli Trombini

PROFESSORES

I
Ah!!! Professores!

De suas lavras nasceram,
Outros professores,

Ou letrados em  todas alas da vida,
Vejamos lá, incontáveis doutores!

II
Com tais saberes, eles encantam suas 

assinaturas,
Criam até invejáveis rubricas,

Pois é de seus ensinos,
Levados às consciências das criaturas,
É que hoje temos médicos, dentistas,

Engenheiros, astronautas, juízes 
promotores,

Reis, rainhas, governadores e 
presidentes das repúblicas.

 
III

Ah!!! Como são belas as estradas,
Que lá de muito longe,

Abriram desde o início às nossas 
caminhadas,

Estabelecendo a todos nós, seguros 
destinos,

Para te homenagear tão bem,
Deveriam, em todos cantos da 

humanidade,
Haver milhões de vozes, em teus 

louvores,
Cantando hinos!

         
 José Bastos

POESIA

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

.

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’
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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 06/10 - Edgar Feres Filho
DIA 13/10 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste 
DIA 20/10 - Ciclo de Palestra
DIA 27/10 - Som & Imagem
DIA 03/11 - Reinaldo Trombini Junior

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

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15:30 horas
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

Acompanhem a 
USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

aria mãe espiritual de toda 
humanidade, saudamos-te cheia Mde graça e pedimos a assistência 

para os abandonados, força para os fracos, 
luz para os cegos espirituais, amparo aos 
caídos, alimento para os famintos de amor e 
paz para os prisioneiros do ódio.

Sede Senhora o abrigo para todos nós, 
pequenas sementes que o jardineiro de 
Deus, vosso filho todos os dias sai para 
semear nas veredas divinas, nós que ainda 
teimamos no desejo que nos aprisiona a 
terra, longe do sol da verdade e da brisa do 
amor. Mas vós que sois estandarte ao lado 
do Senhor livrai-nos da morte e nos prestai 
assistência dando-nos a claridade do vosso 
coração de mãe amorosa.

Abrigo dos que sofrem, em vosso colo 
enveredamos nossa cabeça, na certeza de 
que ouviremos do vosso lábio de mulher e 
mãe esta rogativa, meu Deus concede-lhes 
o perdão porque crianças são ainda, 
precisando e muito do pastor divino, Jesus 
Cristo, para que esteja presente em nossos 
corações por todos os séculos.

Bezerra de Menezes

ORAÇÃO A 
MARIA DE NAZARÉ

CICLO DE PALESTRAS DA USE  I. LINS,  KARDEC E SUA OBRA
Dia  03/10/14 - INSTITUTO LINENSE DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA - ILDEB - Rua  Promissão, nº 448. Lins. c/ Luciana 
Marise de Araujo Vicente
Dia  08/10/14 - C. E. BEZERRA DE MENEZES - LINS   - Rua  Luiz Gama, 886. Lins.   c/ Luciana Marise de Araujo Vicente
DIA 11/10/14 - CASA DOS ESPÍRITAS DE LINS - Rua  Paulo A. Giraldi, 166 - Lins,  c/ Paulo Perri de Carvalho de 
Araçatuba
DIA 16/10/14 - C. E. IRMÃ TEREZINHA -   Rua  15 de Novembro, 766. Lins.  c/ Diogo Nascimento de Cáceres de Sabino.
DIA 20/10/14 - C. E. ‘‘FÉ, AMOR E JUSTIÇA’’ - Rua Wenceslau Brás n.º 954. Getulina. c/ Aylton Paiva de Lins
DIA 23/10/14 - C. E.  ALLAN KARDEC - Rua  Marechal Deodoro, nº 12 - Guaimbê,  c/ Arquimedes Brumati  de Lins
DIA 28/10/14 -  ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JOANA D'ARC - Rua  Tietê,  Lins.  c/  Sônia Paz, 
DIA 29/10/14 - C. E. APRENDIZES DO EVANGELHO, Rua  Dom Pedro, I, nº 942-Sabino, c/ Luis Cláudio Akira Suehara de 
Lins.
DIA 31/10/14 - C. E. BEZERRA DE MENEZES DE PONGAÍ, c/ Luiz Otávio Henrique de Pongaí.
DIA 31/10/14 - C. E. ‘‘AMOR E CARIDADE’’, Rua Washington Luiz, 353. Getulina. c/ prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste 
de Getulina

ORAÇÃO DA CRIANÇA
migo. Ajuda-me agora, para que eu te Aauxilie depois.

Não me relegues ao esquecimento, nem me 
condenes à ignorância e à crueldade.

Venho ao encontro de tua aspiração, de teu 
convívio, de tua obra.

Em tua companhia estou na condição da 
argila nas mãos do oleiro.

Hoje, sou sementeira, fragilidade, 
promessa...

Amanhã, porém, serei tua própria 
realização.

Corrige-me, com amor, quando a sombra do 
erro envolver-me o caminho, para que a 
confiança não me abandone.

Protege-me contra o mal.
Ensina-me a descobrir o bem.
Não me afastes de Deus e ajuda-me a 

conservar o amor e o respeito que devo às 
pessoas, aos animais e às coisas que nos 
cercam.

Não me negues tua boa vontade, teu carinho 
e tua paciência.

Tenho tanta necessidade to teu coração, 
quanto a plantinha tenra precisa da água para 
prosperar e viver.

Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. 
De ti depende que eu seja pior ou melhor 
amanhã.

Emmanuel

FAÇA UMA
CRIANÇA 

FELIZ!
COLABORE

COM A FESTA DA 
EVANGELIZAÇÃO

DO SEU
CENTRO
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