
e onde eu vim? Pra onde onde estudado sempre, pois as lições ali contidas 
vou? Como sempre fui bom eu vou esclarecem nossas dúvidas e lógico 
pro céu? Aqueles erros que cometi ajudam-nos a socorrer aos irmãos que nos D
v ã o  m e  l e v a r  a  q u e i m a r  abordam com perguntas relacionadas ao 

eternamente no inferno??? tema.
Essas e outras indagações caminham a Aonde já se viu um espírita que 

vida inteira conosco. desconhece a palavra Umbral ou as muitas 
Ensinamento de outras religiões faz com moradas da casa de nosso Pai. Não se atém 

que aquela ruguinha de preocupação fique as Colônias Espirituais, nunca ouviu falar 
estampada diuturnamente em nossos em Mentor.
semblantes. Como muitas religiões cristãs se utilizam 

Porém no dia 1.º de Agosto de 1865 o da Bíblia, os seguidores do Islamismo do 
mestre lionês Allan Kardec apresentava ao Alcorão, os Hindus do Vedas os espíritas 
mundo a sua quarta obra do pentateuco procuram suas respostas no Pentateuco 
espírita, intitulada:  O céu e o inferno - ou a Espírita. Em sua ordem, O Livro dos 
justiça divina segundo o espiritismo. Espíritos, O Livro dos Médiuns, O 

Livro que esclareceu essas e outras Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e 
questões pelos espíritos benfazejos. o Inferno e a Gênese.

Além de nos proporcionar essas “Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro 
benesses, em sua segunda parte foi-lhe ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.’’, 
inserido uma gama de comunicações com são palavras proferidas pelo 
espíritos diversos, aonde era esmiuçado o Espírito de Verdade,  Paris 
destino de cada um de acordo com a em 1860.
maneira que o mesmo desencarnou. Beijos no coração!

Como as outras quatro obras o Céu e o    
inferno é cabedal essencial a todos aqueles 
que se intitulam espíritas, livro a ser 
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150 ANOS DO CÉU E O INFERNO

sufruímos na Espiritualidade o Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns 
continente sem limites de onde para com os outros.
viemos; no Universo Físico, o mar Vive, assim, em paz com todos, U
sem praias em que navegamos de principalmente junto aos irmãos com os 

quando em quando, e, na Vida Eterna, o quais a tua vida se intercomunica a cada 
abismo sem fundo em que desfrutamos as instante, legando, por testamento e fortuna, 
magnificências divinas. atos de amor e exemplos de fé, no 

No trajeto multimilenário de nossas fortalecimento dos espíritos de amigos e 
experiências, aprendemos, entre sucessivos descendentes.
transes de nascimento e desencarnação, a Se há facilidade para remorrer, há 
a l eg r i a  de  v ive r,  descobr indo  e  dificuldades para renascer.
reconhecendo a  necess idade  e  a  As portas dos cemitérios jamais se 
compensação do sofrimento, sempre forjado fecham; contudo, as portas da reencarnação 
por nossas próprias faltas. só se abrem com a senha do mérito haurido 

Já renascemos e remorremos milhões de nas edificações incessantes da caridade.
vezes, contraindo e saldando obrigações, As dores iguais criam os ideais 
assinalando a excelsitude da Providência e o semelhantes.
valor inapreciável da humildade, para saber, Auxiliemo-nos mutuamente.
enfim, que toda revolta humana é absurda e O Evangelho - o livro luz da evolução - é o 
impotente. nosso apoio. Busquemos a Jesus, 

Se as lutas do burilamento moral não têm lembrando-nos de que o lamento maior, o 
unidade de medida, a ação do amor é infinita desesperado clamor dos clamores, que 
na solução de todos os problemas e na poderia ter partido de seus lábios, na 
medicação de todas as dores. potência de mil ecos dolorosos, jamais 

Tolera com paciência as inevitáveis, mas chegou a existir.
breves provas de agora, para que te rejubiles 
depois. Lins de Vasconcellos

Nos compromissos espirituais, todos 
encontramos solvibilidade através do  (Obra: O Espirito da 
esforço próprio. Aproveitemos a bênção da Verdade. Psicog. Chico 
dor na amortização dos débitos seculares Xavier e Valdo Vieira)
que nos ferreteiam as almas, perseverando 
resignadamente no posto de sentinelas do 
bem, até que o Senhor mande render-nos 
com a transformação pela morte.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

RENASCER E MORRER

stamos em pleno inverno, aqui no 
hemisfério sul, mais precisamente em 
Águas de Santa Bárbara, no local E
chamado, pelo nome de Santa 

Bárbara Residence Resort, São Paulo - 
Brasil, mas os nomes não importam, e sim o 
ambiente natural.

O amanhecer, o desabrochar do Sol, 
rompendo com os seus raios de luz, a névoa 
que havia e ainda está presente, as 7:15 da 
manhã, realizando a fertilização, a 
preparação, do solo, para o futuro nascer, na 
Primavera, dos frutos que estas sementes 
plantadas ou plantas, a receber energias, 
naturais que irão compor a falta de água, que 
esse período do ano necessita.

São gotas, prateadas a vir do alto, são os 
elementais seres, que habilmente, trabalham 
com os fluidos universais, que Deus nos 
agracia e que poucos seres humanos sabem 
disto ou não querem saber.

No Sol, estrela de 5ª grandeza categorizada 
pelos terráqueos, que a classificação, é 
habitada por seres, altamente celestiais, que 
manipulam energias telúricas, que serão 
emanadas, aos seus filhos, do Sol, os planetas 
e os satélites, que estão sob a sua 
coordenação.

Se, podemos estabelecer um parâmetro, 
deste local, podemos classificar como, 
muitos já sabem, a uma cidade espiritual, 
chamada Nosso Lar.

Pena que o acordar, daqueles, que não 
percebem a influência deste local, no 
decorrer do dia, transformaram para, um 
estado mais fraco, mais matéria e com o seu 
estado, natural de homens desatentos, 
simples matéria.

Como este local e que neste planeta, ainda 
existem milhares, graças a Deus, são 
moradas dos elementares, principalmente os 
da água, os das matas.

Protegem estes ambientes, e também 
protegem aqueles terráqueos, que os 
sintonizam.

Sei que aqui, existem, aqueles chamados 
médiuns, que podem e poderão sintonizar 
com eles e serem materializados, em estado 
de vigília ou em seus sonos.

Que cada um, de vocês possam ser 
protetores deste ambiente, vindo habitar 
aqui, com esta relação de responsabilidade 
pela situação espiritual e material daqui.

Que procurem danificar o mínimo possível 
para que tenha uma pequena amostra, desta 
cidade maravilhosa, chamada Nosso Lar.

Que tenhamos um belo dia, hoje e sempre e 
que Jesus nos abençoe, sempre.

Assim Seja.

Um irmão naturalista, que já 
faz parte, espiritual deste 
ambiente, interagindo com 
esses seres. Fiquem em Paz. 

Psicografia: Paulo Bueno 
Lanza – Julho de 2014

AMANHECER NESTE LOCAL



erta feita, disse o Mestre que só a revolta e a amargura, profundamente tremeu cambaleante, e, 
Verdade fará livre o homem; e, talvez compadecido enviou-lhe a Fé. notando que a Verdade C
porque lhe não pudesse apreender, de A sublime virtude exortou-o a confiar no serena lhe abria a porta da 

imediato, a vastíssima extensão da futuro e a persistir na oração. libertação, horrorizou-se 
afirmativa, perguntou-lhe Pedro, no culto O infeliz consolou-se, de algum modo, de si mesmo; sem coragem de cogitar da 
doméstico: mas, a breve tempo, voltou a lamuriar. própria cura, longe de encarar a visitadora, 

- Senhor, que é a Verdade? Queria fugir ao monturo e, como se lhe frente a frente, para aprender a limpar-se e a 
 Jesus fixou no rosto enigmática aumentassem as lágrimas, o Todo- purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de 

expressão e respondeu: Poderoso mandou-lhe a Esperança. outra furna onde conseguisse esconder a 
- A Verdade total é a Luz Divina total; A emissária afagou-lhe a fronte suarenta própria miséria que só então reconhecia.

entretanto, o homem ainda está longe de e falou-lhe da eternidade da vida, buscando O Mestre fez longa pausa e terminou:
suportar-lhe a sublime fulguração. secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, - Assim ocorre com a maioria dos 

Reparando, porém, que o pescador rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. homens, perante a realidade. Sentem-se 
continuava faminto de esclarecimentos O pobre pareceu melhorar, mas, com direito à recepção de todas as bênçãos 
novos, o Amigo Celeste meditou alguns decorridas algumas horas, retomou a do Eterno e gritam fortemente, implorando 
minutos e falou: lamentação. a ajuda celestial.

- Numa caverna escura, onde a claridade Não podia respirar - clamava, em Enquanto amparados pela Fé, pela 
nunca surgira, demorava-se certo devoto, desalento. Esperança ou pela Caridade, consolam-se e 
implorando o socorro divino. Declarava-se Condoído, determinou o Senhor que a desconsolam-se, crêem e descrêem, 
o mais infeliz dos homens, não obstante, em Caridade o procurasse. tímidos, irritadiços e hesitantes; todavia, 
sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. A nova mensageira acariciou-o e quando a Verdade brilha diante deles, 
Reclamava contra o ambiente fétido em que alimentou-o, endereçando-lhe palavras de revelando-lhes a condição em que se 
se achava. O ar empestado sufocava-o - carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. encontram, costumam fugir, apressados, 
dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma Todavia, porque o mísero prosseguisse em busca de esconderijos tenebrosos, 
porta libertadora que o conduzisse ao gritando, revoltado, o Pai Compassivo dentro dos quais possam cultivar a ilusão.
convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, enviou-lhe a Verdade.
apto, aproveitável. Por que motivo era Quando a portadora de esclarecimento Neio Lúcio
conservado ali, naquele insulamento se fez sentir na forma de uma grande luz, o (Pisc. Chico Xavier)
doloroso? Chorava e bradava, não infortunado, então, viu-se tal qual era e 
ocultando aflições e exigências. Que razões apavorou-se. Seu corpo era um conjunto 
o obrigavam a viver naquela atmosfera monstruoso de chagas pustulentas da 
insuportável? cabeça aos pés e, agora, percebia, 

Notando Nosso Pai que aquele filho espantado, que ele mesmo era o autor da 
formulava súplicas incessantes, entre a atmosfera intolerável em que vivia. O pobre 

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 VISITA DA VERDADE

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

Agradecemos ao espiritismo a fé diversas instituições assistenciais. Em companhia da dor em quase todos os 
racional e o fato de ele não nos ter Na adolescência foi acometido por uma dias, foi também um grande modelo de "permitido nos julgar uma pessoa doença progressiva, nas articulações que o resignação. Aprendeu a sofrer com 

inválida e inútil. Começamos a sentir o levou a uma cama ortopédica por 32 anos, paciência, ou como dizia: com a "ciência da 
imperativo do trabalho desde o momento perdendo aos poucos também a visão. paz".
que nos tornamos espíritas". Jerônimo aproveitou o tempo para se Por estas razões, além de sua incansável 

"Não existe obsessor que resista ao dedicar aos estudos e divulgação da dedicação ao bem, Jerônimo goza hoje na 
trabalho. Quando estivermos para cair em doutrina espírita, e, embora preso ao leito, vida imperecível de excelente condição 
desespero por qualquer motivo, o remédio é nunca lhe faltava o sorriso nos lábios e o espiritual.
trabalhar mais, que o obsessor não nos bom humor. Tivemos a felicidade de conhecê-lo em 
pega". Ele sempre tinha resposta rápida para os nossa juventude e ouvir  algumas palestras  

*** mais diversos assuntos trazidos por aqueles proferidas por ele em sua difícil condição 
Pelas frases acima temos uma pequena que o procuravam, que tanto esclarecia em sua última encarnação.  

amostra de quem foi Jerônimo Mendonça como consolavam.
Ribeiro, o Gigante Deitado, nesta Costumeiramente recorria a questão 921 
encarnação, que teve início no dia 1º de de O Livro dos Espíritos*: "O mais      (Obra: O Gigante deitado)
novembro de 1939, em Ituiutaba, MG. onde frequentemente, o homem é um artífice de 
desencarnou em 26 de novembro de 1989, sua própria infelicidade, praticando a lei de 
passando a distribuir no mundo espiritual Deus, ele se lhe poupa dos males e chega a 
muitos benefícios aos necessitados. uma felicidade tão grande quanto Colaboração: Raymundo Rodrigues 

Em sua terra natal fundou e manteve comportava sua existência grosseira". Espelho

Jane Martins Vilela

*Livros Consultados: O Livro dos 
Espíritos.

O GIGANTE DEITADO
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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: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Acompanhem a USE/Lins no Facebook - https://www.facebook.com/ 

 

CONHEÇA:

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

LIÇÕES DA AVÓ
oração. Elevando o pensamento a Deus, lice não conviveu muito com a avó, 
pedia por si mesma e por todos os que mas tinha lembranças carregadas 
necessitavam.de carinho.A

Em algumas semanas, sua vida se Toda vez que viajavam, a avó ia 
transformou.observando a paisagem e exclamava de vez 

Passou a dedicar parte de seu tempo a em quando: Deus é tão bom!
trabalhos voluntários num lar para idosas. Ela sempre tinha um chá para as 
Lia para elas e ouvia as histórias de cada doenças do corpo. E para os males da alma, 
uma.fazia uma oração. Dizia que doença de alma 

Nesse contato, conheceu vidas se curava com fé, amor e prece.
permeadas por terríveis sofrimentos. Ela Possuía uma fé inabalável. E profundo 
desejava, do fundo do coração, aliviar a dor amor pelo próximo.
daquelas pessoas.Todos os dias, reservava um horário 

E, assim, percebeu-se capaz de amar e para a oração por todos os que sofriam.
de se doar. Compreendeu a lição de amor e Alice a imitava. Colocava-se ao lado 
descobriu o caminho para a felicidade.dela e orava, para Deus curar os doentes, 

*   *  *dar emprego aos que precisavam, consolo 
Nos momentos de sofrimento, aos aflitos, esperança aos que padeciam de 

busquemos ajuda para aliviar as dores do dores físicas e morais.
corpo e da alma. Essa ajuda pode vir por Depois da morte da avó, Alice foi 
meio da prece e da dedicação ao próximo.deixando de orar. Cresceu e tornou-se uma 

Olhando além de nossos problemas, pessoa descrente, fez más escolhas na vida 
veremos sempre alguém sofrendo tanto ou e passou a sofrer as consequências disso.
mais do que nós.Adoeceu .  Consul tou  médicos ,  

Auxiliando a esses, esquecendo um psiquiatras. Vivia sob a ação de 
pouco nossas próprias dores, praticamos a medicamentos que a auxiliavam mas não a 
lei de amor e de caridade, aplicamos os curavam, na intimidade.
ensinamentos do Mestre Jesus e nosso Certo dia, enquanto procurava um 
fardo fica mais leve.documento, encontrou numa caixa a foto da 

Portanto, para encontrarmos o caminho avó.
da felicidade não é preciso muito. Basta nos Tomada de grande emoção, Alice 
amarmos, verdadeiramente, uns aos outros recordou-se das preces da infância. E, 
como Jesus nos amou.envolvida pelas  lembranças,  seu 

pensamento se dirigiu a Deus, rogando que 
Redação do Momento a curasse da dor que sentia na alma.

Espírita.Ao adormecer, sonhou que estava num 
campo. Havia uma mulher colhendo 
plantas. Quando se virou, Alice reconheceu 
sua avó, que sorriu e disse:

A natureza não é linda? Ela nos dá tudo 
de que precisamos. Basta estender o braço 
e pegar. E como Deus é bom!

Alice quis falar, mas a voz ficou presa 
na garganta.

A avó a abraçou. Seu suave perfume de 
alfazema a envolveu. Alice se sentiu 
amparada e protegida.

Que bom que você pediu ajuda, minha 
filha. Não se esqueça de orar também pelos 
que sofrem como você. Quando você ora 
pelos outros, recebe auxílio igualmente.

Alice despertou, sentindo ainda o 
perfume.

A partir de então, retomou o hábito da 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

DORES DA ALMA
uando as negras nuvens invadirem o 
teu ser trazendo momentos de dores Qe desespero, PARE, PENSE e 
ANALISE, e verás por outra ótica 

que os momentos aflitivos são passageiros 
e de nada adiantará ficar vivendo a situação 
em lamentos, sem buscar soluções. A vida é 
cheia de altos e baixos e tudo serve de 
aprendizado a cada um que passa o seu 
quinhão. Lute, persevere sem a compaixão 
que é peculiar dos encarnados, sentindo-se 
penalizado e esquecido pelo criador pelas 
situações atuais, às vezes é somente o 
remédio amargo que trás a cura e o 
crescimento da alma. Encare a vida como 
uma jornada onde teremos que demonstrar 
a todo instante, a humildade, a serenidade, a 
fortaleza da fé e o entendimento, e 
caminharemos sempre ainda que a passos 
trôpegos, em direção à luz, e o orgulho, 
poder e vaidade pouco a pouco se 
dissiparão dos nossos dias, trazendo alento 
e esperanças renovadas de que tudo tem a 
sua hora, momento e adequação para cessar 
todos os males da Alma. O grande mérito de 
cada um estará contido no aprendizado e 
exemplificação do que deténs como certo e 
errado, e a vida com certeza te demonstrará 
novas facetas e soluções para que os seus 
dias sejam mais alegres e felizes, sabedores 
de que às vezes o certo é escrito por linhas 
tortas, e as dificuldades te servirão de 
exemplo para superar as futuras, 
contornando-as com precisão. O refrigério 
da Alma, está intimamente ligado ao 
psique, e tudo o que criamos, pensamos e 
decidimos mentalmente se concretizará 
trazendo bem estar ou dores e sofrimento, 
às vezes é necessário sairmos da zona de 
conforto onde buscamos soluções 
temporár ias ,  que somente  apaga 
momentaneamente o fogo, mas deixando 
brasas incandescentes que voltarão a 
alimentá-lo. Confie, não se desespere e 
tudo voltará a normalidade, o Pai Criador 
não espera grandes passos dos filhos, mas 
que não perdurem no marcar passos, que os 
deixará estacionados

SITARDA

 
15/07/2015

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari no dia 

 mcorbari@ig.com.br



I
 Tudo, podemos dizer tudo,

O que não pudermos fazer hoje,
Certamente faremos amanhã,

Ou nas outras existências, 
Até lá se cuidarmos bem do hoje,

Haveremos de ter muito mais 
eficiências.

 
II

Portanto não duvidemos hoje,
Do nosso poder de agir,

Ao identificarmos com o bem,
Mãos poderosas virão sobre as 

nossas,
Também conosco interagir.

 
III

 Portanto lá do alto,
Muitos estão vendo o traçar  dos 

nossos caminhos,
Então, ai se projetarmos no bem,

As Forças Poderosas .
Nunca nos deixarão sozinhos!

                    José Bastos
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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 10/08 - Edgar Feres Filho
DIA 17/08 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 24/08 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 31/08 - Som & Imagem
DIA 07/09 - Edgar Feres Filho

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

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

starás talvez diante 
de algum problema 
q u e  t e  p a r e c e  E

positivamente insolúvel.
Não acredites que a fuga te possa 

auxiliar.
Pensa nas reservas de força que jazem 

dentro de ti e aceita as dificuldades como 
se apresentem.

Não abandones a tua possibilidade de 
trabalhar e continua fiel aos próprios 
deveres.

Assume as responsabilidades que te 
dizem respeito.

Evita comentar os aspectos negativos 
da provação que atravesses.

Ora - mas ora com sinceridade - 
pedindo a proteção de Deus em favor de 
todas as pessoas envolvidas no assunto 
que te preocupa, sejam elas quem sejam.

Se existem ofensores no campo das 
inquietações em que, porventura, te 
vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de 
agressão de que hajas sido objeto.

Esforça- te  por  es tabelecer  a  
tranqüilidade em tuas áreas de ação, sem 
considerar sacrifícios pessoais que serão 
sempre pequenos, por maiores te 
pareçam, na hipótese de serem 
realmente o preço da paz de que 
necessitas.

Se nenhuma iniciativa de tua parte é 
capaz de resolver o problema em foco, 
nunca recorras à violência, mas sim 
continua trabalhando e entrega-te a 
Deus.

(Psicografia de Chico 
Xavier. Livro: Calma)

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

NAS CRISE
POESIA

O QUE NOSSAS MÃOS
PODERÃO FAZER 
PARA MELHORAR 

O MUNDO!

MENSAGENS DE EMMANUEL

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

ste mês foi desenvolvido na 
Evangelização uma atividade Ediferente. Coordenado pela 

companheira Juliana, o trabalho com 
c u l i n á r i a  d e i x o u  a s  c r i a n ç a s  
empolgadas. Elas tiveram contato com o 
gênero textual: receita e em seguida  a 
oportunidade de ‘‘colocar a mão na 
massa’’, desenvolvendo a receita de 
bolachinhas de maisena e o melhor de 
tudo: degustando no final. Também 
levaram uma cópia da receita para 
fazerem em casa. Ficou uma delícia!

COZINHANDO
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