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oi na agradável noite de sexta-feira 23/07, mas nada impediu de mais uma vez, que nos receberam calorosamente na noite 
dia 22/07 que estivemos no C.E. regado a salgadinho, refrigerante e bolo, de 18/07.
‘‘Amor e Caridade’’ para além de parabenizarmos os seus fundadores e A todos deixamos o nosso F

ouvir a brilhante palestra da Prof.ª colaboradores que se dedicaram às lides muito obrigado!
Leudimila Rodrigues Tempeste sobre a espíritas por todo esse tempo.

Beijos no coração!Mulher Samaritana, comemorar o Q u e r i a  t a m b é m  d e i x a r  m e u  
aniversário daquela Casa. agradecimento aos colaboradores do N.E. Inibmort

A data correta da sua fundação é dia ‘‘Chico Xavier’’ da cidade de Promissão 

74 ANOS

Brasil, e com outros espíritos que trabalham acesso às informações e revelações que negavelmente, vivemos no Brasil um 
momento de decisões históricas, pela renovação moral da pátria brasileira. vertem da Espiritualidade Superior, devem 
conforme acentuou o confrade Divaldo Não podemos mais adotar a indiferença, conservar o otimismo, porque sabem de toda I

Pereira Franco, ao conceder uma entrevista a passividade, o silêncio diante de tantas a ação dos espíritos, sob a égide do Cristo, 
sobre as manifestações públicas da hipocrisias e falta de ética, de forma que, se para a instalação da era nova. 
atualidade. for da nossa simpatia, deveremos participar Devem, ainda, orar pela nossa nação, 

Na obra 'Justiça e Amor', ditado pelo das manifestações pacíficas e públicas que emitindo boas vibrações a colaborar pela 
espírito Camilo, através da mediunidade de discordam da corrupção e da mentira. efetiva mudança moral, bem como para 
José Raul Teixeira, há também uma Na citada entrevista de Divaldo Franco, entrar em sintonia com as energias sublimes 
importante orientação que merece maiores ele aduz que já foi a época em que o cristão da vida, afim de se fortalecer para este 
reflexões (capítulo VI – 'Jesus e a fugia do mundo para servir a Deus, mas hoje momento histórico. 
violência'). compreendemos que o Pai Celestial está em Não deverá guardar qualquer ódio ou 

Diz o referido espírito que: 'São tempos toda parte, de tal sorte que estamos sendo rancor das pessoas corruptas, pois exercitará 
difíceis e definidores, esses tempos atuais. convidados a 'mostrar a outra face', a face do a compaixão recomendada por Jesus, 
São oportunidades para que as almas amor, do bem, da verdade e da ética cristã, e n t e n d e n d o  q u e  s ã o  a l m a s  
encarnadas na Terra possam escolher de que está acima das acirradas discussões momentaneamente enfermas e que as leis 
que lado anelam ficar, se na luz, se nas ideológicas partidárias. divinas se encarregarão de educá-las. 
sombras'. A nossa conduta não se limitará às Repetindo a proposta de Paulo de Tarso, 

De fato, são tempos difíceis, no qual passeatas públicas, mas será dinâmica, temos que ser 'cartas vivas do evangelho', 
muitas almas ainda vinculadas ao desvio porque abrangerá ainda as questões mais n ã o  n o s  o m i t i n d o  d i a n t e  d a s  
moral, a falta de ética, ao egoísmo e as locais, como o Município e o Estado em que responsabilidades cristãs, que são bem de-
paixões angustiantes não desejam residimos. finidas, e plenificam as nossas almas à 
abandonar  esses  ve lhos  hábi tos ,  Em nossa cidade, sermos voluntários nas medida que vamos cristianizando-nos. 
proporcionando danos individuais e Associações de Bairro, nos Conselhos Em virtude da consciência que temos da 
coletivos, utilizando-se do mecanismo da Municipais,  fiscalizarmos os gastos com as transição planetária e da missão que nos 
negação ou da transferência para fugir das v e r b a s  p ú b l i c a s ,  p r o m o v e r m o s  cabe nesta hora tão difícil e definidora, 
respectivas responsabilidades. manifestações públicas, pacíficas e sem oremos a Deus, rogando forças para que 

Tais ocorrências confirmam que a Terra ideologias políticas e religiosas, denunciar possamos empreender o 'bom combate', e 
ainda é um mundo de provas e expiações, irregularidades ao Ministério Público etc., libertos do egoísmo e do orgulho, 
por conta da imperfeição moral de seus portanto, não é hora de se acovardar diante empenhemo-nos para amoldar as nossas 
habitantes, mas há uma grande parte desses das injustiças, mas de agir, com coragem, ações às diretrizes do Evangelho, optando 
habitantes, que, não obstante ainda tenham para a construção do mundo moralizado. conscientemente pelo lado da luz, pois, 
limites morais, já não suportam mais o mal, Por essa razão, o espírito Camilo, na assim procedendo, estaremos colaborando 
a violência, a corrupção, o crime etc. aludida obra, disse que é um momento de de- para a cristianização do mundo, inclusive da 

Por isso, estamos vivendo a era da finição, cabendo-nos a escolha de trilhar nossa amada nação
transição planetária, porque essas pessoas pela sombra ou pela luz. 
de bem almejam um mundo melhor, mas Qualquer omissão neste momento Alecssandro Viana de 
necessitamos construir, hoje, o mundo histórico e especial, não só do Brasil, mas Paula
regenerado do porvir. também do Orbe Terrestre, nos situará nas 

Dessa forma, os homens de bem devem faixas da sombra, porque, repita-se, o amor 
agir nesta hora grave da nossa nação, não pactua com a indiferença. 
colaborando com Ismael, o benfeitor do Os espíritas em particular, porque têm 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila  Rodrigues  
Tempeste

A CONDUTA DO CRISTÃO NESTE MOMENTO HISTÓRICO DO BRASIL
Romualdo durante a abertura A palsetrante da noite: Prof.ª Leudimila Público presente no ‘‘Amor e Caridade’’



"Não te maravilhes de te haver dito: processos de resgate e reajustamento. O algoz integral como a 
Entre os homens, o criminoso é enviado a v í t i m a  i n t e g r a l  s ã o  Necessário vos é nascer de novo." Jesus. 

penas cruéis, seja pela condenação à morte desconhecidos do homem; o Pai, (JOÃO, 3:7.)
ou aos sofrimentos prolongados. c o n t u d o ,  i d e n t i f i c a  a s  

 palavra de Jesus a Nicodemos foi necessidades de seus filhos e A Providência, todavia, corrige, amando... Asuficientemente clara. reúne-os, periodicamente, pelos laços de Não encaminha os réus a prisões infectas e 
Desviá-la para interpretações descabidas sangue ou na rede dos compromissos úmidas. Determina somente que os 

pode ser compreensível no sacerdócio edificantes, a fim de que aprendam a lei do comparsas de dramas nefastos troquem a 
organizado, atento às injunções da luta amor, entre as dificuldades e as dores do vestimenta carnal e voltem ao palco da 
humana, mas nunca nos espíritos amantes da destino, com a bênção de temporário atividade humana, de modo a se redimirem, 
verdade legítima. esquecimento.uns à frente dos outros.

A reencarnação é lei universal. Para a Sabedoria Magnânima nem sempre 
(Xavier,  Francisco  Sem ela, a existência terrena representaria o que errou é um celerado, como nem sempre C â n d i d o .  D a  o b r a :  turbilhão de desordem e injustiça; à luz de a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas Caminho, Verdade e Vida.)

seus esclarecimentos, entendemos todos os a maldade que surge à superfície do 
fenômenos dolorosos do caminho. escândalo; conhece o mecanismo sombrio de Colaboração Prof. 

O homem ainda não percebeu toda a todas as circunstâncias que provocaram um Waldomiro B. Bana
extensão da misericórdia divina, nos crime.

eportava-se a pequena assembléia a devia ser muito sábio e justiceiro - própria condição... Em que 
variados problemas da fé em Deus, explanava consciente. Sutilmente, todavia, te servia a confiança no 
quando Jesus, tomando a palavra, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia Senhor, se nunca vieste a R
narrou, complacente: viver a seu modo, sem qualquer imposição, Ele, trazendo um minuto 

- Um grande Soberano possuía vastos mesmo daquele que lhe confiara o vale em de colaboração a benefício de todos? 
domínios. Terras, rios, fazendas, pomares e que consumia a existência regalada e feliz. Observa-se, logo, que a tua crença era 
rebanhos eram incontáveis em seu reino Decorridos muitos anos, quando as suas simples meio de acomodar a consciência 
prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe mãos já não conseguiam erguer a menor das com os próprios desvarios do coração.
a casa, em todas as direções. Alguns deles armas para perturbar a Natureza, quando E o servo, já comprometido pelos atos 
nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de os olhos embaciados não mais enxergavam menos dignos, e de saúde arruinada, foi 
maneira absoluta. a paisagem com a mesma clareza da constrangido a começar toda a sua tarefa, de 

De tempos a tempos, visitavam-lhe a juventude, inclinando-se-lhe o corpo, novo, de maneira a regenerar-se.
residência, ofereciam-lhe préstimos ou cansado e triste, para o solo, resolveu O Mestre calou-se, durante alguns 
traziam-lhe flores de ternura, recebendo procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe momentos, e concluiu:
novos roteiros de trabalho edificante. proteção e arrimo. - Aqui temos a imagem de todo ocioso 
Outros, porém, viviam a belprazer nas Atravessou lindos campos, nos quais os filho de Deus. O homem válido e 
florestas imensas. Estimavam a liberdade servos leais, operosos e felizes, cultivavam inteligente que admite a existência do 
plena com declarada indisciplina. Eram o chão da propriedade imensa e chegou ao Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a 
verdadeiros perturbadores do vasto iluminado domicílio do Soberano. justiça e a bondade, através da própria 
império, porquanto, ao invés de ajudarem a Experimentando aflitivo assombro, expressão física da Natureza, e que não o 
N a t u r e z a ,  d e s p r e z a v a m - n a  s e m  reparou que os guardas do limiar não lhe visita em simples oração, de quando em 
comiseração. Matavam animais pelo permitiam o suspirado ingresso, porque seu quando, nem lhe honra as leis com o 
simples gosto da caça, envenenavam as nome não constava no livro de servidores mínimo gesto de amparo aos semelhantes, 
águas para assassinarem os peixes em ativos. sem o mais leve traço de interesse nos 
massa, perseguiam as aves ou queimavam Implorou, rogou, gemeu; no entanto, propósitos do Grande Soberano, poderá 
as plantações dos servos fiéis, não obstante uma das sentinelas lhe observou: retirar alguma vantagem de suas 
saberem, no íntimo, que deviam obediência - O tempo disponível do Rei é convicções inúteis e mortas?
ao Poderoso Senhor. consagrado aos cooperadores. Com essa indagação que calou nos 

Um desses servidores levianos e ociosos - Como assim? - bradou o trabalhador ouvidos dos presentes, o culto evangélico 
não regateava sua crença na existência e na imprevidente. - Eu sempre acreditei na da noite foi expressivamente encerrado.
bondade do Rei. Depois de longas soberania e na bondade do nosso glorioso 
aventuras na mata, exterminando aves ordenador...
indefesas, quando o estômago jazia farto, O guarda, contudo, redargüiu, sem 
costumava comentar a fé que depositava no pestanejar:
rico Proprietário de extenso e valioso - Que te adiantava semelhante convicção, 
domínio. Um Soberano tão previdente se fugiste aos decretos de nosso Soberano, 
quanto aquele que soubera dispor das águas gastando precioso tempo em perturbar-lhe 
e das terras, das árvores e dos rebanhos, as obras? O teu passado está vivo em tua 

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 FILHO OCIOSO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

MENSAGENS DE EMMANUEL- VIDAS SUCESSIVAS

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

Quatro Mãos
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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/ 

 

SER CRISTÃO
‘‘Tratai todos os homens da mesma forma com o objetivo de pagarmos dívidas que 
que queríeis que eles vos tratassem.’’(São contraímos no pretérito ou fazemos essas 
Lucas, cap. VI, V:31) solicitações com o desejo de evoluir mais 

rapidamente para galgar novos degraus na 
espiritualidade.emos por obrigação trabalhar 

mas...conseguimos ou conseguiremos sempre, agir incessantemente. Todas 
nos desincumbir satisfatoriamente dos Tas oportunidades que tivermos para 
compromissos assumidos?servir ao próximo precisam ser bem 

aproveitadas. Em todos os momentos de Deus nos dá como dádiva a vantagem de 
nossa existência nos são dadas essas esquecermos o que fizemos em encarnações 
oportunidades, que no campo ou na a n t e r i o r e s  p a r a  n ã o  v i v e r m o s  
metrópole, na escola, no escritório, na constantemente relembrando as más ações 

que praticamos e para que ao encontramos oficina, nos laboratórios de pesquisas. 
com aqueles que foram nossos inimigos (por Qualquer que seja nossa ocupação cotidiana 
nossa culpa ou não) não tenhamos que temos ensejos para auxiliar alguém.
rev iver  desagradáveis  passagens .  Grande é a responsabilidade de cada um 
Consequentemente, temos de esquecer de nós. Ao encararmos assumimos com o Pai 
também de nossa vida entre uma existência e compromissos para executar tarefas durante 
outra; portanto não nos lembramos das a nossa passagem pelo plano terráqueo. 
obrigações que nos prontificamos a cumprir. Quem poderá pagar os compromissos que 
Mas, Deus, todo Amor, Bondade e Justiça assumimos senão nós mesmos?
nos faz, de quando em quando ou mesmo Pensemos meus irmão, meditemos 
frequentemente sentir através de inspiração muito, não deixemos para amanhã aquilo 
ou por advertências de nossos irmãos que podemos e devemos fazer hoje. André 
encarnados ou desencarnados, a necessidade Luiz, através da psicografia de Francisco 
de despertarmos para os compromissos Cândido Xavier, nos dá em seu manancial, 
assumidos.exemplos concludentes do que afirmamos.

Estejamos certos de uma coisa: Ninguém Muitos espíritas que reencarnaram com 
poderá responder por aquilo que fazemos ou tarefas específicas regressaram ao plano 
deixamos de fazer, senão nós mesmos. espiritual sem cumpri-las convenientemente 
nenhum cartório terreno ‘‘protestará’’ os ou mesmo esquecendo-as por completo. 
‘‘títulos por nós assinados’’. Desse Notemos bem que não foram apenas irmãos 
empréstimo nós temos que prestar contas ao de  out ras  c renças  (que  não  têm 
Pai, e, está única e exclusivamente dentro de conhecimento da reencarnação) que 
nós a vontade de sermos pontuais ou não em fracassaram.
nossos compromissos.Alguns que tinham de assistir os 

Lembremo-nos de uma coisa: Esperamos pequeninos órfãos e ou carentes, outros que 
que ao visitar um cemitério possamos ler os precisavam acolher idosos desamparados; 
seguintes epitáfios: ‘‘Fulano de tal, espírita, vários que tinham por incumbência vestir os 
viveu trinta anos’’, ‘‘Sicrano, espírita, viveu nus. E os médiuns que se esqueceram das 
meio século’’ e ‘‘Beltrano, espírita, viveu faculdades que lhe foram concedidas 
toda existência’’. Não importa o número de unicamente para ajudarem aos enfermos do 
anos que permaneçamos encarnados, o corpo e da alma? E os que reencarnaram com 
importante é que durante toda a existência o encargo de, através da palavra ou da pena, 
vivamos cristãmente. Que sejamos cristãos ensinar e esclarecer a Humanidade?
na verdadeira acepção do termo.Ah! Meus irmãos, se formos enumerar 

Não nos esqueçamos nunca, leitor todas as espécies de incumbências que nós, 
amigo: O Espiritismo não é doutrina de seres encarnados, nos prontificamos realizar 
braços cruzados.ao reencarnar, nunca acabaríamos. sabemos 

Domério de Oliveira, erudito advogado, que por ocasião de nosso regresso à Terra, 
jornalista, poeta, escritor e tribuno fala com pedimos para desempenhar tarefas difíceis, 
muita propriedade: ‘‘Às vezes, por pequena 
que seja a nossa colaboração, pode a mesma 
parecer, ao nosso amigo desarvorado, um 
valioso auxílio. O bom Espírita, onde quer 
que se encontre, sempre terá oportunidade 
de agir ajudando, de criar alegria, concórdia 
e esperanças, de abrir horizontes para 
aqueles que ainda não conseguem agasalhar 
no pensamento uma visão superior da vida.

O bom Espírita não deve ficar de braços 
cruzados...’’

Raymundo Rodrigues Espelho
espelho@myhands.com.br
Campinas/SP

POESIAS
FLORES CERCADAS

I
Andando aí pelas estradas,

Vi tantas coisas deslumbradas,
Que me encantaram tanto,

E até nas almas sensíveis, geram 
prantos,

Que acabam deixando, a natureza 
encantada!

II
Eram jardins e jardins imensos,

Uma imensidão colorida,
De flores variadas, acalentando vidas,
Pois sentimos harmonias e harmonias,

Andando por aquelas estradas!

III
Era um paraíso instalado na terra,
Expressando extensões maiores do 

AMOR!
Pois quem aproximasse daquelas flores,

Desacreditava que em algum dia,
Aqui nesse mesmo mundo, houve 

tantas guerras!

IV
Embora eram flores cercadas,

Pois proibiam os transeuntes a tocar as 
mãos,

Mas ao visualizá-las, nas mentes 
ficavam invocadas!

Colorindo as fibras do coração!

José Bastos

CAMINHA E CONSTRÓI
Canta a Vida em cada sol da 

manhã.
Te afaga em seus raios de luz.
E espera teus passos para 

engrandecer o dia!
Vá e não temas.
Caminha e constrói.
Queira e faça.
Deixa um rastro de esperança.
Anima outros.
Semeia confiança e coragem.
Todo dia será abençoado.
Não importam os obstáculos.
Vê que mesmo entre ruínas 

crescem flores.
Acima de ti, o céu 

azul lhe sorri.
Deixa-te contagiar, 

ergue-te e ilumina as 
noites do mundo!

      Diogo Cáceres



sse será um dia dos pais diferente... filhos, aquele que me deu de presente as 
será o primeiro, depois de 38 anos, duas pessoas mais importantes, meus 
que ele não estará fisicamente entre filhos, nossa melhor parte. E é com grande E
nós. Parece que foi ontem que na alegria que comemoramos o dia dele, 

semana que anunciava o tão esperado dia pedindo pra Deus o iluminar com muita 
dos pais, eu fazia cartões e corações para sabedoria para deixar maravilhosos 
lhe presentear. Que todos os dias eu exemplos assim como meu querido pai 
chegava da escola e ficava pronta deixou pra todos nós!
esperando para ir ao trabalho com você, que Um abençoado Dia dos 
para mim era a maior área de lazer do Pais a todos!
mundo. Como eu era feliz naquele lugar, 
junto com você.

Hoje, paro pra pensar que tudo o que sou 
devo a você e rezo todos os dias para que os 
meus filhos valorizem e amem o pai como 
eu sempre te amei. Tive oportunidade de 
crescer moralmente junto com você e 
compartilhamos muitos momentos 
maravilhosos. Não sei dizer se foi por 
acaso, mas estive com você nos últimos 
instantes e agradeço também a Deus por 
mais essa oportunidade.

Penso que hoje você esteja em um bom 
lugar, rodeado de irmãos de luz, olhando 
por todos nós, nos orientando a sermos um 
pouquinho melhores, a cada dia.

Mas o dia dos pais não deve ser uma data 
triste porque tenho comigo o pai dos meus 

Luciana Beatriz Arioli 
Trombini

o campo das emoções lute para passarão por todos, servindo de testes 
vencer o gigante que habita para avaliar teu estado de equilíbrio. 
dentro de ti, a atrasar-te. Agradeça aos raios solares do dia, a luz N

da lua na noite escura, tendo a paz interior Persevere para superar as dificuldades 
sintonizada com a natureza. e limitações impressas em teu interior, 

para o teu aprimoramento. A sincronia do amor integre os teus 
dias, dividindo com todos os que buscam O exercício contínuo é o que gera o 
em ti o caminho que os leve ao porto aprendizado que deve ser praticado 
seguro, com muito amor, fé e luz.automaticamente. Para que quando 

praticado seja feito sem o crivo da razão.
Faça dos seus dias uma longa Hector

caminhada que te leve a perceber que dá 
semeadura do hoje dependerá sua 
colheita amanhã. 

Lute e persevere sempre por superar-
se, e assim conseguirás galgar os degraus 
da evolução como espírito e alma em 
crescimento.

Os revezes, amargores e tristezas 

  
Mensagem recebida 

pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)
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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 08/08 - Edgar Feres Filho 

DIA 15/08 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 22/08 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 29/08 - Som & Imagem
DIA 05/09 - Edgar Feres Filho

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

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

OBJETIVOS

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

RESPONSÁVEL: PROF. WALDOMIRO BANA

COMUNICADOS
USE I LINS

Convidamos para participar do “Curso 
de Espiritismo” que iniciaremos nas 
datas abaixo:

Aulas aos Sábados
- Início: 06 de Agosto de 2016 - Horário: 
16h30 às 18h00

Aulas às Segundas-Feiras
- Início: 08 de Agosto de 2016  - 
Horário: 20h00 às 21h30
Duração do Curso: 04 meses

***
Curso de Esperanto (Língua 
Internacional)
- Início: 06 de Agosto de 2016 – Horário: 
15h15 às 16h15 (Aulas aos Sábados)
Inscrições: Na recepção da Casa dos 
Espíritas (Rua Paulo Aparecido Giraldi, 
nº 166, Centro – Lins)
Informações: (14) 3522 3877

Contamos com a sua presença.
A Diretoria

Casa dos Espíritas de Lins

O PRIMEIRO DE TANTOS
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