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O ÓBOLO DO ESPÍRITA!
 Terra é um grande educandário onde rendimentos acima de cinco salários mínimos. necessário, boa vontade e recursos
o homem ora erra ora acerta, onde Assim, dos 3.8 milhões de espíritas, 1.197 Conscientizemo-nos da importância da Apratica atos insanos e sofre suas milhão possuem nível superior e 748 mil nossa presença e de nossos óbolos. (ver Erasto 

conseqüências. ganham mais de 5 salários mínimos. esclarecendo sobre a “Missão dos Espíritas” 
Muitas pessoas conscientes de que a vida Cap. XX de O Evangelho Segundo o Pergunto: Tem alguma importância sermos 

Espiritismo, especialmente o 2º parágrafo).com religião é difícil e que sem ela é mais cultos, se não pudermos demonstrar nossa 
cruciante, aproximam-se delas. Nestas educação através da pratica do amor? A causa espírita espera o nosso prestigio 
instituições religiosas que os acolhem presencial para as palestras e seminários Independentemente do dizimo citado na 
encontram oportunidade de ser úteis apresentados nas outras casas da cidade ou de Bíblia, toda instituição materializada tem 
comprometendo-se com as idéias e as cidades vizinhas. Faz-se necessário, boa despesas de toda ordem e precisa coexistir 
atividades ali desenvolvidas. vontade, veículo e recursos para combustível e bem com suas necessidades.

outros.No âmago desta grande escola conhecida É natural que as famílias onde seus 
A causa espírita aguarda nossa valorização por Terra encontramos inumeráveis membros não possuem casa própria, residem 

e participação nos eventos espíritas em geral: templos onde se pretende ensinar e transmitir o com os pais, pagam aluguel ou prestações 
estudos, palestras, seminários, congressos amor ensinado por Jesus. Observando cá e lá elevadas de suas moradias, não chegaram 
regionais, estaduais e nacionais. Faz-se concluímos de nossa parte que se consegue ainda nos quarenta anos e vivam com 
necessário, boa vontade e recursos.certo sucesso na teoria, mas que na pratica a dificuldades, contribuam com valores 

maioria caminha na contramão. menores em torno de R$ 20,00, e suas ofertas A causa espírita espera que trabalhemos e 
nos farão lembrar o óbolo da viúva tão que unamos nossa força para que nossa Amar ainda é um sonho, quase utopia para a 
valorizado por Jesus. Doutrina chegue aos canais de TV aberta e maioria de nós.

seja acessível a todas as pessoas.Mas da participação daqueles irmãos, os Falando de óbolos, lembramos de Jesus 
quais usando a inteligência e a saúde que Deus O Espiritismo vai bem, Obrigado! E nós, os observando o gazofilácio onde homens ricos 
lhes deu, tem a casa própria quitada, às vezes deitavam com mão larga, enquanto uma pobre espíritas, como vamos? (ver “A quem 
ainda outros bens como outras casas, veículos, viúva lançou duas pequenas moedas que muito foi dado, muito será pedido” no Cap. 
etc., é de se esperar contribuições mais importavam um real. Disse Jesus a seus XVIII de O Evangelho Segundo o 
consistentes (ver Lacordaire orientando sobre discípulos que na verdade mais deitou aquela Espiritismo, especialmente parágrafos: 1º, 5º, 
“Desprendimento dos bens terrenos” – Cap. pobre viúva que todos os outros. 6º, 7º e 8º.
XVI do Evangelho Segundo o Espiritismo, Porque todos os outros deitaram da sua Sabemos que tomam remédios a vida toda, 
especialmente o 6º parágrafo).própria abundância e que a mulher deitou da pessoas portadoras de doenças muito graves.

Não conheço entre os espíritas, pessoas que sua própria indigência tudo o que tinha e tudo O passe é uma ação que funciona como 
tenham por vencimentos mensais valores que o que restava para seu sustento. remédio para o corpo e para o espírito, 
ultrapassem a casa do milhão de reais, mas Aqueles que têm fé em Deus, em Jesus, no dependendo da necessidade de cada um.
sabemos que alguns profissionais ganham este Padre ou no Pastor, oferecem 10% de seus O trabalho da casa espírita tem a parte da 
absurdo, que talvez não fosse absurdo se todos ganhos, sejam provindos de trabalho exposição do Evangelho mais o passe. A 
tivessem uma casa para morar, um trabalho profissional, de presentes ou outras fontes. exposição do Evangelho é a que tem o poder 
com que se ocupar e, sobretudo se milhões de Não importando se estão trabalhando ou de renovar nosso coração tornando-nos 
pessoas não vivessem na mais absoluta desempregados ou ainda se a situação do pessoas melhores. Será que nosso problema é 
miséria sem ter o que comer.momento esta difícil – aquele valor continua tão grave que temos de tomar passe toda 

Se os enquadrados no parágrafo acima se sendo canalizado para o templo. semana, ou não será hora de nos tornarmos 
ocupam ou não com os mais necessitados não Por convicção ou apenas pela salvação da úteis nos integrando em alguma atividade da 
é da nossa alçada. A nós importa o que casa espírita onde estamos acostumados a alma, com mais ou menos fé, conscientes 
fazemos com as bênçãos do Senhor receber.ou não da realidade espiritual, com esses 
materializadas em nossas mãos.recursos constroem edificações confortáveis, Há muito que fazer, muitos chamados e 

Sabemos que a maior caridade que organizam e desenvolvem trabalhos de poucos os escolhidos para o trabalho.
podemos prestar à Doutrina Espírita é sua evange l i zação ,  de  r ecuperação  de  A escolha depende de cada um. Você 

divulgação. Como divulgar a Doutrina dependentes químicos e de pessoas poderá fazer parte da equipe dos trabalhadores 
Espírita sem boa vontade e sem recursos marginalizadas, além de comprar horários na de Jesus, depende de você, da sua vontade!
financeiros?televisão para divulgar suas crenças cristãs ou Procure a Casa Espírita onde você 

não. “Nossa” casa espírita precisa de nossa freqüenta e questione onde e como você pode 
participação espiritual na assiduidade, no Falando agora no óbolo do Espírita. Entre ser útil.
preparo das atividades, na convivência. os espíritas como não podia deixar de ser, Aproveito o ensejo para parabenizar as 
Precisa da nossa participação material na encontramos pessoas que recebem pelo cidades e entre elas a de Promissão que em 
solução das despesas mensais, na aquisição de trabalho profissional os mais diferentes particular tem constantemente realizado 
algum equipamento que possa melhorar valores, desde o salário mínimo até vultosas palestras, seminários, eventos musicais e 
qualidade e agradabilidade das tarefas somas. peças teatrais com a presença de dezenas de 
desenvolvidas. Faz-se necessário, boa É sabido que de acordo com o censo de pessoas das cidades de Guaraçai, Marília, 
vontade e recursos.2010 o número dos espíritas no Brasil cresceu Sabino, Penápolis, Lins, Avanhandava e 

“Nossa” casa espírita precisa de nossa 65% constituindo uma família de 3.8 milhões outras.
participação em seus cursos, se eles não de pessoas e que entre as religiões, os espíritas Muitos lerão, colocarão na gaveta e 
existem devemos procurar implantá-los. Faz-têm a maior proporção de pessoas com nível esquecerão. Poucos lerão e pensarão no 
se necessário, boa vontade e recursos para superior (31,5%), os menores índices de assunto.
cópias xerográficas, e se for o caso projetor, brasileiros sem instrução (1,8%), com ensino 
note book, televisão, etc.fundamental incompleto (15%) e apenas 1,4% A todos a paz vivida por Jesus!

“Nossa” casa espírita precisa de pintura, de dos que se declararam espíritas não são 
um conserto, de uma ampliação, de um alfabetizadas. Flávio Natal Pereira (Colaborador do CEIA 
jardinzinho bem cuidado para agradar aos Temos 19,7% dos espír i tas  com – Centro Espírita “Irmãos Aprendizes’’)
olhos de seus freqüentadores? Faz-se 



ste mês, como todos já devem ter Sei que a maioria das pessoas que 
percebido, mudamos de lugar para recebem esse informativo pertencem a 
poder alocar a brilhante matéria do outras cidades da região, porém deixo meu E

Sr. Flávio Pereira. apelo.
Pra quem não recebeu o jornal do mês Se todos que receberem esse jornal 

p a s s a d o ,  c o n t i n u a m o s  s e m  u m  doarem R$ 1,00 contabilizaremos R$ 
patrocinador, portanto volto a pedir que se 800,00 se doarem R$ 10,00 ou mais, 
alguém tem a intenção ou sabe de alguém podemos ultrapassar os R$ 10.000,00.
que possa colaborar com R$ 25,00 por mês Isso contando apenas com os que recebem 
estará ajudando o ‘‘O FAROL’’ ter uma vida os jornais impressos, imagine se até aqueles 
mais longa. que nos lêem através da internet também 

Entrem em contato através do endereço colaborar, quantas vidas 
de email ou telefone grafados na última estaríamos salvando.
página. A Conta está logo abaixo.

O Sr. Paulo Lanza pediu-me para 
Beijos no Coração!informar que o S.U.E.  "ALLAN 

KARDEC", de Cafelândia continua 
funcionando a pleno vapor e nos enviou os 
horários de trabalho semanal:

- 2 ª  f e i r a :  E v a n g e l h o  S e g u n d o  
Espiritismo, comentário e Intercâmbio 
Mediúnico - 20:00hs

-4ª feira: Evangelho e Passe
-5ª feira: Estudo - vídeo Estudos 

Doutrinários.
Como muitos sabem sou funcionário da 

Santa Casa de Getulina e infelizmente não 
estamos passando por bons momentos.

A população da cidade está se 
mobilizando para arrecadar recursos para 
que possamos proporcionar um melhor 
atendimento.

 Inibmort

entralizara-se geral atenção em torno de que o mando gera ódio e revolta nos corações Que mais poderia pleitear? 
curiosa palestra referente aos dons com preguiçosos e incompreensíveis e, Foi então que o glorioso C

que o Céu aquinhoa as almas, na Terra, atormentado pelos estiletes ocultos da mensageiro lhe explicou 
quando o Senhor comentou, paciente: - indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao que ele, o candidato à 
Existiu um homem banhado pela graça do benfeitor e implorou-lhe a Inteligência. felicidade, se esquecera do maior de todos os 
merecimento, que recebeu do Alto a Todavia, na condição de cientista e homem dons que pode sustentar um homem no 
permissão de abeirar-se  do Anjo de letras, perdeu o resto de paz que mundo, o dom da Coragem que produz 
Dispensador dos dons divinos que florescem desfrutava. entusiasmo e bom ânimo para o serviço 
no mundo. Compreendeu, depressa, que não lhe era indispensável de cada dia...
Ante o Ministro Celeste, o mortal venturoso possível semear a realidade, de acordo com Jesus interrompeu-se por alguns minutos; 
pediu a bênção da Mocidade. os seus desejos. depois, sorrindo ante a pequena assembléia, 
Recebeu a concessão, mas, e breve, Para não ser vítima da reação destruidora dos rematou: - Formosa é a Mocidade, agradável 
reconheceu que a juventude poderia ser força próprios beneficiados, era compelido a é a Fortuna, admirável é a Liberdade, 
e beleza, mas também era inexperiência e colocar um grão de verdade entre mil flores brilhante é o Poder, respeitável é a 
fragilidade espiritual, e, já desinteressado, de fantasia passageira e, longe de Inteligência, santo é o Casamento Venturoso, 
voltou ao Doador Sublime e solicitou-lhe a acomodarse à situação, tornou à presença do bendita é a Saúde da carne, mas se o homem 
Riqueza. Anjo e pediu-lhe o Matrimônio Feliz. não possui Coragem para sobrepor-se aos 
Conseguiu a abastança e gozou-a, longo Satisfei to em seu novo desígnio,  bens e males da vida humana, afim de 
tempo; todavia, reparou que a retenção de reconfortou-se em milagroso ninho aprender a consolidar-se no caminho para 
grandes patrimônios provoca a inveja doméstico, estabelecendo graciosa família, Deus, de pouca utilidade são os dons 
maligna de muitos. mas, um dia, apareceu a morte e roubou-lhe a temporários na experiência transitória.
Cansando-se na defesa laboriosa dos companheira. E tomando ao colo um dos meninos 
próprios bens, procurou o Anjo e rogou-lhe a Angustiado pela viuvez, procurou o Ministro presentes, indicou-lhe o firmamento 
Liberdade. do Eterno e afirmando que se equivocara, estrelado, como a dizer que somente no Alto 
Viu-se realmente livre. mais uma vez, suplicou-lhe a graça da Saúde. a felicidade perene das criaturas encontraria 
No entanto, foi defrontado por cruéis Recebeu a concessão. a verdadeira pátria.
demônios invisíveis, que lhe perturbaram a Entretanto, logo que se escoaram alguns 
caminhada, enchendo-lhe a cabeça de anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o 
inquietude e tentações. corpo, desgastando-o e enrugando-o sem 
Extenuado, em face do permanente conflito compaixão.
interior em que vivia, retornou ao Celeste Atormentado e incapaz agora de ausentar-se 
Dispensador e suplicou o Poder. de casa, o Anjo amigo veio ao encontro dele 
Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se e, abraçando-o, paternal, indagou que novo 
de grande autoridade. dom pretendia do Alto.
Entendeu, porém, mais cedo que esperava, O infeliz declarou-se em falência.

Neio Lúcio
(Pisc. Chico Xavier)

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

O DOM ESQUECIDO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

CIRURGIAS 
ESPIRITUAIS

com equipe DR FRITZ

PROMISSÃO
DIA 12/10

Núcleo Espírita ‘‘Chico 
Xavier’’

Av. Dom Pedro II, 325-Jardim Mariluz
Segunda-Feira a partir das 8h 
informações (14) 99762-3163

Realização
Fundação Espírita Cristã

Adolfho Fritz (Teresina - PI)
www.fundacaoadolfhofritz.com.br

ATENDIMENTO GRATUITO

A P E L O
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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!

AGRADEÇA SEMPRE
enditas são as dores que burilam o 
nosso espírito, dando nova razão 
de viver.B

Benditas são as lutas diárias que 
ensinam e nos fazem crescer como 
indivíduos.

Benditas são as pessoas que surgem em 
nossas vidas a nos cobrar sentimentos, 
moral e sobretudo o amor que não 
receberam.

Benditas são as provas difíceis de 
doenças familiares a nos ensinar que a 
união também faz a força.

Benditos são os algozes que criam 
situações de constrangimento e derrotas 
nos fazendo crescer.

Benditos são todos aqueles que batem a 
nossa porta em busca de auxílio, amparo e 
proteção.

Benditos são os momentos que 
passamos no seio familiar repartindo e 
participando do amor recebido.

Benditos sejam o sol, a lua, a chuva, o 
dia e a noite que chegam até nós nos 
dando vida.

Benditas são as dores da alma que ferem 
o íntimo sem a identificação da causa, nos 
fazendo refletir.

Benditos são aqueles que fazem parte 
do âmbito familiar e que ainda não 
comprazem o mesmo pensar, nos 
causando transtornos e mágoas, para 
exercitarmos a tolerância.

Benditas são as preces silenciosas e 
proferidas pelo coração materno a nos 
amparar e revigorar para novas provas.

Benditas são as provas que se 
apresentam em nossas vidas para o 
crescimento espiritual, e os testes se 
repetirão até que o aprendizado seja 
efetivo.

Apliquem isto em suas vidas e 
encontrarão a felicidade.

Karan

 
15/07/2015

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari no dia 

 mcorbari@ig.com.br

"Irmãos, não vos queixeis uns contra os Se alguém ou algum acontecimento te 
outros, para que não sejais condenados." - oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o
(TIAGO, 5:9.) bem que puderes sem reparar a gratidão 

alheia e, por mais duro te pareça o serviço 
 queixa nunca resolveu problemas comum, aprende a cooperar com o Cristo, 
de ordem evolutiva, entretanto, se na solução das dificuldades.Aos aprendizes do Evangelho A queixa não atende à realização cristã, 

somassem os minutos perdidos nesse falso em parte alguma, e complica todos os 
sistema de desabafo, admirar-se-iam do problemas. Lembra-te de que se lhe deres a 
volume de tempo perdido. língua, conduzir-te-á à ociosidade, e, se lhe 

Realmente, muitos trabalhadores deres os ouvidos, te encaminhará à 
valiosos não se referem a sofrimento e perturbação.
serviço, com espírito de repulsa à tarefa que 
lhes foi cometida.

A amizade e a confiança sempre 
autorizam confidências; mesmo nesse (Do livro,"Vinha de Luz", 
particular, contudo, vale disciplinar a de Francisco Cândido 
conversação. Xavier.)

A palavra lamentosa desfigura muitos 
quadros nobres do caminho, além de anular 
grandes cotas de energia, improficuamente.

O discípulo do Evangelho deveria, antes 
de qualquer alusão amargosa, tranqüilizar o 
mundo interno e perguntar a si mesmo: 
"Queixar por quê? Não será a esfera de luta 
o campo de aprendizado? Acaso, não é a 
sombra que pede luz, a dor que reclama 
alívio?

Não é o mal que requisita o concurso do 
bem?"

A queixa é um vício imperceptível que 
distrai pessoas bem-intencionadas da 
execução do dever justo.

Existem obrigações pequeninas e 
milagrosas que, levadas a efeito, 
beneficiariam grupos inteiros; todavia, 
basta um momento de queixa para que 
sejam irremediavelmente esquecidas.

Emmanuel 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

QUEIXAS

Auxilia-os sempre e, rovavelmente, conhecê-lo-ás 
mesmo nos dias em que a no mais íntimo da alma: os 
saraivada de crí t icas filhos diferentes. Conseguistes P
humanas te assedie a instruir os outros. Encaminhá-los para 
c a b e ç a ,  c o n c h e g a - o s  m a i s  o  bem com fac i l idade .  Mas  
brandamente ao regaço de teu espírito; encontrastes aquele que não se afina 
sem que o verbo humano consiga com os teus ideais. É um filho que não 
expressar as sensações de teu amor ou se erige à altura do padrão doméstico a 
de tua dor, ante um filho diferente, que te elevastes, ou uma filha que te 
sabes, no imo da alma, que ele significa desmente a esperança.

Quando te observes perante um o mais alto encontro marcado entre a 
filho diferente, não te permitas inclinar tua presença e a bondade de Deus.
o coração ao desespero ou à amargura. 
Ora e pede luz para o entendimento.

(Xavier, Francisco Cândido. Da obra: O Senhor te fará reconhecer-te à 
Encontro Marcado)frente do companheiro ou da 

companheira de outras existências 
terrestres, que o tempo ocultou e que a 
Lei te oferece de novo à presença para 
que a tua obra de amor seja 
devidamente complementada.

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

FILHOS DIFERENTES
MENSAGENS DE EMMANUEL



I
Lua que assedias os poetas,

Acalentando sonhos e inspirações,
Lua que parece iluminar as metas,

Nas cidades e nos sertões.
  
II
 

Lua que hamoniza os olhares,
Encantando noite a dentro, e 

madrugada afora,
Lua que tonaliza as vozes dos  

seresteiros,
Lua que sinaliza os pássaros à cantar,

Antes que a noite vá embora!
 

III
 

Lua, quantas belezas tu nos destes,
Pintando as mentes, de poesias e 

lindas histórias.
Lua és um dos mais belos corpos 

celestes,
Provando  que nas mãos de Deus!

Há infinitas glórias!

                    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 12/10 - 

DIA 19/10 - 

DIA 26/10 - 

DIA 02/11 - 

Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

Reinaldo Trombini Junior

Som & Imagem

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

POESIA
EXPRESSÕES

LUNARES

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

IA 02/10/15 – CENTRO ESPÍRITA DIA  20/10/15 – ASSOCIAÇÃO D“AMOR E CARIDADE” ESPÍRITA JOANA D’ARC
Endereço ; Rua Washington Luiz, 393 Endereço ;  Rua Tietê   469   Lins. 
(Getulina) Palestrante:  MARIA MARGARETE 
Palestrante:   DIOGO NASCIMENTO BRUMATI
CÁCERES  de  Sabino

DIA  21/10/15 – INSTITUTO LINENSE 
DIA  06/10/15 – CENTRO ESPÍRITA “FÉ, DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA – ILDEB
AMOR E JUSTIÇA Endereço ;  Rua  Promissão,  448   Lins
Endereço ;  Rua Wenceslau Braz, 954   Palestrante: JOSÉ ROBERTO ANDRADE 
(Getulina) CAVALCANTE 
Palestrante:  MARIA ENY ROSSETINI DIA  22/10/15 – CENTRO ESPÍRITA 
PAIVA  de Lins “ALLAN KARDEC” 

Endereço ; Rua  Marechal Deodoro, 28   
DIA   09/10/15 – CENTRO ESPÍRITA Guaimbê
“AMOR E CARIDADE” Palestrante:   EDGAR  FERES  
Endereço ;  Rua Jaguaribe,  72   
(Cefelândia) DIA  24/10/15 -   CASA DOS ESPÍRITAS
Palestrante: ARQUIMEDES BRUMATI Endereço ; Rua  Paulo A. Giraldi,  166  
de  Lins. Lins 

Palestrante:  DR.  ALESSANDRO 
DIA  14/10/15 – CENTRO ESPÍRITA VIANA
“APRENDIZES DO EVANGELHO”
Endereço ;  Rua Dom Pedro I, 942  DIA  27/10/15 -   GRUPO ESPÍRITA EM 
(Sabino) GUAIÇARA
Palestrante :  ARQUIMEDES BRUMATI Endereço ; Câmara Municipal de Guaiçara
de  Lins Palestrante : LUIS CLÁUDIO AKIRA 

SUEHARA
DIA  15/10/15 – CENTRO ESPÍRITA 
“IRMÃ TEREZINHA” DIA 28/10/15 – SOCIEDADE UNIÃO 
Endereço ; Rua  XV de Novembro, 766   ESPÍRITA ALLAN KARDEC
Lins Endereço ;  Rua João Cava Sanches,  51  
Palestrante :  LUIS CLÁUDIO AKIRA Cafelândia
SUEHARA de Lins. Palestrante; LEUDIMILA RODRIGUES 

TEMPEST
DIA 16/10/15 – CENTRO ESPÍRITA “DR. 
ADOLFO BEZERRA MENEZES” DIA 30/10/15 – CENTRO ESPÍRITA “DR. 
Endereço ; Rua Luiz Gama, 886      Lins ADOLFO BEZERRA DE MENEZES”
Palestrante:  LUIZ OTÁVIO HENRIQUE Endereço ;  Av. João Francisco Alves,  290  
de  Pongaí Pongaí

Palestrante ;  LENY LIMA BOTELHO

PROGRAMAÇÃO DO CICLO DE PALESTRAS 
EM COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DO 

LIVRO “O CÉU E O INFERNO – OU A 
JUSTIÇA DIVINA SEGUNDO O ESPIRITISMO”

SEMPRE COM INÍCIO ÀS 20:00 h
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