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o longe ouve-se o ribombar dos que nossos atos dantes ocultados pela 
batuques convidando os foliões ignorância, hoje se apresentem de uma Apara celebrarem o reinado de forma em que a desculpa do ‘‘não sabia’’ se 

momo. Aqui tão perto incomoda-nos o torna impronunciável em nossas bocas.
choro de filhos sem pais, do esfomeado sem É claro que você meu caro amigo leitor, 
faina, da esposa que se desdobra ante as vai encontrar-me apreciando os dias de 
dificuldades do aluguel atrasado e as surras folia, afinal, cresci apaixonado pelo 
de seu ébrio amado. carnaval e antes de ser espírita já era um 

Não que o espírito encarnado em corpo folião e algumas máculas só se dissolverão 
humano desmereça as alegrias desse com o tempo. Mas também tenho a absoluta 
mundo, mas como reter uma felicidade certeza que os excessos cometidos em 
camuflada, quando vemos, ouvimos e tempos passados serão subvertidos por uma 
principalmente sentimos tantos irmão diversão saudável e consciente.
necessitados. Como disse o Cristo, não importa o que 

Diz-nos os espírito Emmanuel sobre o entra em sua boca, mas o que sai e se nós 
carnaval: estivermos fazendo nossa parte para a 

‘‘É lamentável que, na época atual, melhora pessoal ,  do ambiente e  
quando os conhecimentos novos felicitam a consequentemente do universo, com 
mentalidade humana, fornecendo-lhe a certeza a felicidade encontrar-se-a em 
chave maravilhosa dos seus elevados nossos caminhos.
destinos, descerrando-lhe as belezas e os Com relação a USE, tivemos uma 
objetivos sagrados da Vida, se verifiquem reunião sábado dia 06/02, no C.E. ‘‘Joana 
excessos dessa natureza entre as D’Arc’’ em Lins, onde foram discutidos 
sociedades que se pavoneiam com o título assuntos sobre a Assembléia Geral 
de civilização. Enquanto os trabalhos e as Extraordinária que ocorrerá na mesma 
d o re s  a b e n ç o a d a s ,  g e r a l m e n t e  cidade no dia 20/02 no C.E. ‘‘Bezerra de 
incompreendidos pelos homens, lhes Menezes’’. Tudo indica que após esta 
burilam o caráter e os sentimentos, reunião a USE Intermunicipal de Lins sairá 
prodigalizando-lhes os benefícios muito mais fortalecida para dar continui-
inapreciáveis do progresso espiritual, a dade aos projetos realizados em 2009 e que 
licenciosidade desses dias prejudiciais 2010 será um anos de renovação e muito 
opera, nas almas indecisas e necessitadas trabalho.
do amparo moral dos outros espíritos mais Meus votos de um ótimo 
esclarecidos,  a revivescência de mês.
animal idades  que  só  os  longos  
aprendizados fazem desaparecer.’’*

Profundos ensinamentos que nos 
chegam do além a cada dia, só fazem com 

            Inibmort

*Texto de Emmanuel, psicografa-
do por Chico Xavier em Julho de 
1939

CARNAVAL?

i aquele amigo sofrendo ante o corpo amigo e deixei que os seus soluços Vsem vida do filho adolescente. O sacudissem o corpo. Quanto tempo fiquei 
garoto vivia dias de rebeldia e desgostava ali? Não sei dizer. Saí com a convicção que 
os pais pelo seu procedimento. Isso fez com é preciso dizer a todos: acariciem seus 
que meu amigo se afastasse do rapazinho e filhos enquanto estão com vocês. Ame-os e 
esfriasse sua afetividade. Às vezes seus deixem que eles percebam seu amor. 
olhares se cruzavam e o pai tinha a Abrace a sua mulher ou o seu marido no dia 
impressão de que o menino queria se de hoje. Amanhã você poderá não tê-los 
aproximar. Mas ambos, teimosos, não o com você. Atenda ao pedido de socorro do 
permitiam. Agora estava ali ante o corpo do amigo que clama agora, porque amanhã, ele 
filho, que morrera num acidente de moto. talvez não possa mais implorar. Todos 

O que poderia dizer, se aqueles ouvidos gritamos pela paz. Vamos, pois, trabalhar 
não mais poderiam registrar os sons? por ela, com muito carinho e dedicação. 
Chorou, amargamente. Eu quis consolá-lo Vamos reagir contra o mal, porém com 
e ele desabafou: muito amor.

- Por que não pude perceber suas 
necessidades afetivas? Por que não o Amilcar Del Chiaro Filho do Livro: “A 
acariciei, enquanto ele estava comigo? minha paz voz dou” 
Deveria fazê-lo, porque sabia que algum 
dia ele partiria para viver a própria vida. Colaboração: Prof.ª 
Ah, meu Deus, por que não o beijei com Leudimila Rodrigues 
doces beijos? Por que não ouvi os seus Tempeste.
gritos de socorro? Agora ele já não pode leudimilatempeste@ 
mais gritar por ajuda. hotmail.com

Sem saber o que dizer, abracei meu 

BEIJAR E ACARICIAR HOJE

á alguns anos estudando a 
Doutrina dos Espíritos e  Hf requen tando  reun iões ,  

sempre ficava pensando como reagiria 
diante da morte de um ente querido.

Achamos que com os nossos 
conhecimentos tudo será mais fácil, 
porque sabemos que a vida não termina 
no túmulo, e sim que continuamos 
trabalhando na Pátria Espiritual. Mas 
na hora que nos deparamos com a 
situação de perda, tudo é muito difícil. 
Eu sei que o ser humano é egoísta e 
quer que as pessoas ficam sempre ao 
nosso lado. Pedimos para que o Pai 
Maior faça com que as dores cessem e 
que tudo volte a ser como antes. Não é 
bem assim...

Mas Deus, nosso Pai Celestial 
sempre nos dá forças nos momentos de 
dor, de perda e desespero. E então 
quando retomo minhas l ições 
estudadas no Evangelho no Lar, 
lembro apenas dos momentos 
maravilhosos que passei com aquela 
que me deu a vida, que cuidou de mim 
por muitas noites que eu teimava em 
não dormir, ou que ficava doente. 
Lembro com muito carinho do quanto 
ela me amamentou e preocupou-se 
comigo até o dia em que foi morar com 
Deus.

Sei que não posso ficar chorando 
porque ela também estará triste ao ver 
meu rosto cheio de lágrimas e é nessa 
hora que a Doutrina me consola. Ao 
pensar que ela, minha mãe, sendo 
como foi, deverá estar em um lugar 
muito especial, olhando por todos nós 
que ainda ficamos. Com muita 
sabedoria, trilhou uma trajetória de 
sofrimento e dor, mas nunca deixando 
de falar e dar amor a todos que por 
perto dela passaram.    

‘‘À você mãe querida, a minha 
maior gratidão, mesmo muitas vezes eu 
não ter demonstrado isso quando 
estava ao seu lado. Saiba que seus 
ensinamentos foram primordiais para 
que a partir daqui eu possa transmitir ao 
seu neto coisas que você fazia questão 
que soubessemos,  como amar a Deus. 
E ele tão pequenino se lembrará do 
quanto maravilhosa foi 
sua avó’’
 

Luciana Beatriz 
Arioli Trombini

O DESAFIO DA MORTE



osso querido amigo Chico há Grace jos ,  mote jos ,  r i sadas  e  de encontros. Através de 
muito claudicava. Doía-lhe um pé. comentários infelizes fizeram-se ouvir. sua vidência, registrou que NDr. Rocha, médico vizinho e Chico desceu do carro com dificuldade, o líquido da bacia foi 

amigo, já lhe ministrara medicamentos, acompanhando a moça até a sua residência. ficando escuro e lodoso, à 
sem, contudo, minorar seu sofrimento. Dr. Todas as meretrizes que lá viviam medida que a mulher banhava-lhe o pé, 
Rômulo, um admirável gerador magnético, receberam-no com profundo respeito, fazendo com que a dor se esvaísse 
já lhe havia aplicado assistência fluido oferecendo-lhe uma cadeira, na qual Chico lentamente.
terápica. Tudo de pouca valia! As dores assentou-se. Para todos os presentes, a água 
persistiam, fazendo Chico manquitolar A moça que o abordara trouxe uma manteve-se inalterada, límpida, nada 
horrivelmente. pequena bacia  com água l impa.  mudara.

Os funcionários retornavam às suas Humildemente, pediu-lhe permissão para Chico nunca mais sentiu dor. A pobre 
casas servindo-se de uma charrete. (...) O descalçá-lo dos sapatos, colocando seu pé meretriz, no ato humilde, no gesto simples, 
veículo adentrava a cidade por uma rua doente dentro da bacia. Segurando na bacia insignificante e nos raminhos de 
onde se localizava, então, o meretrício. raminhos de flores do campo, a moça rezou mato, mais que nós outros, colocara em sua 

Uma tarde, Chico e seus companheiros, e todas as outras a acompanharam, oração algo sublime e operador de 
ao passarem pelo “Biriba” - designação contritas. Ela molhava os raminhos e os maravilhas: o AMOR!
vulgar dada ao logradouro - foram batia, delicadamente, no pé de Chico, 
abordados por uma das moças que repetidamente, por várias vezes. Em Do livro: Chico Xavier, Mandato de Amor
habitavam o lugar. E, dirigindo-se ao seguida, enxugou-o, beijou-o e o calçou A Caridade - Setembro de 2000
Chico, ela disse: novamente.

- Venha até a minha casa. Preciso lhe Dois dias depois, chorando de emoção, 
falar. Chico contou-nos o que presenciara na casa 

Colaboração:   
 Edgar Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

UM  ATO  DE  AMOR  E  FÉ

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

E AGORA, O QUE EU FAÇO?  REFLEXÃO E INTERATIVIDADE
anhã de segunda-feira, a cidade Após os exames preliminares e a olhar no vaqueiro e notou claramente a cena 
acorda lentamente, com um ar de tradicional entrevista, Perfeitino e o que jamais sairia da sua memória: o jovem Mressaca; afinal o encerramento vaqueiro são encaminhados para a sala de com olhos fechados, fisionomia contrita, 

da Festa do Peão de Boiadeiro avançou coleta e ocupam cadeiras próximas. Nosso voz com forte sotaque caipira, sussurrando 
madrugada adentro, com premiações, confrade não se conforma: como pode uma baixinho: 
agradecimentos e a tradicional queima de pessoa nesse estado, fazer a doação? Seu - Nossora Aparecida, minha Madrinha! 
fogos. sangue deve ter mais álcool do que glóbulos Queria nesse momento agradecer a força 

Perfeitino – nosso confrade espírita – vermelhos. Coitado do paciente que que a Sora me deu há dois anos atrás, 
aguardava pacientemente o momento de ser receber esse sangue. Mas que irrespon- quando eu decidi parar de beber e hoje estou 
atendido pelo pessoal do Banco de Sangue; sabilidade! aqui com muita saúde e felicidade podendo 
mais uma vez ele atendeu ao apelo do Estava tão irritado, tão indignado, que ajudar aqueles que precisam de mim.
hospital da cidade e como bom kardecista nem percebeu a “picada”. Pensou em A Sora que me preteje tanto –continuou - 
iria fazer uma caridade, doando um pouco questionar os responsáveis pelo departa- eu e minha famia, faça esse sangue que 
do fluido salvador para repor o minguado mento, sobre a real qualidade daquele nesse momento brota das minhas veias, que 
estoque de sangue daquela casa de saúde. sangue que estava sendo coletado do leve também àquele que receber, a minha 

Enquanto folheava as revistas – a mais vaqueiro. fé, meu amor e tudo de mais puro que eu 
nova, de ano e meio atrás – observou a Nesse momento começou a ouvir uma trago no meu coração. Obrigado Madrinha!
chegada de um jovem falante, de estatura voz estranha, não conseguia entender as Nesse momento, nosso confrade  com os 
mediana, calçando botas de bico fino palavras, nem de onde vinham. Aguçou sua olhos marejados, profundamente arrepen-
(conhecidas com “de matar barata no audição, girando a cabeça em várias dido e envergonhado, elevou o pensamento 
canto”), cinturão de couro cru com uma direções e percebeu que aqueles sons quase ao alto, clamando:
enorme e brilhante fivela. inaudíveis, vinham da direção do vaqueiro.

Tirou respeitosamente seu chapéu Sim – concluiu – está completamente - Meu Deus! ... e agora, o que eu faço?
texano, cumprimentou os presentes e falou embriagado e com certeza está conversa-
para a atendente: ndo com os amigos invisíveis da baixa E você meu Irmão, o que faria? Quais as 

- Moça bonita, queria doar sangue! espiritualidade. lições que essa história verídica nos 
Enquanto o vaqueiro apresentava seus Sua revolta aumentou; muito incomo- oferece?

documentos, Perfeitino mesmo sabendo dado, estava a ponto de chamar uma das 
que não devemos fazer pré-julgamentos, enfermeiras, quando notou que entre tantas Envie suas reflexões, 
pensava lá com seus botões: com certeza frases desconexas, conseguiu entender: comentários e considera-
bebeu a noite inteira e agora veio doar Nossora! ções para:
sangue só pra obter um atestado para não Nossora? O que seria isso?  edgarferes@gmail.com
perder o dia de trabalho! Ajustou o seu aparelho auditivo, fixou o Muita luz!   

 Edgar Feres Filho
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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 500 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar
PARADA 

OBRIGATÓRIA
Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

s espíritos benfeitores já não 
sabiam como atender à pobre Osenhora obsidiada.

Perseguidor e perseguida estavam 
mentalmente associados à maneira de 
polpa e casca no fruto.

Os amigos desencarnados tentaram 
afastar o obsessor, induzindo a jovem 
senhora a esquecê-lo, mas debalde.

Se tropeçava na rua, a moça pensava 
nele...

Se alfinetava um dedo sem serviço, 
atribuía-lhe o golpe...

Se o marido estivesse irritado, dizia-se 
vítima do verdugo invisível...

Se a cabeça doía, acusava-o...
Se uma xícara se espatifasse, no 

trabalho doméstico, imaginava-se atacada 
por ele...

Se aparecesse leve dificuldade 
econômica, transformava a prece em crítica 
ao desencarnado infeliz...

Reconhecendo que a interessada não 
encontrava libertação, por teimosia, os 
instrutores espirituais ligaram os dois – a 
doente e o acompanhante invisível – em 
laços fluídicos mais profundos, até que ele 
renasceu dela mesma, por filho necessitado 
de carinho e de compaixão.

Os benfeitores descansaram.
O obsessor descansou.
A obsidiada descansou.
O esposo dela descansou.
Transformar obsessores em filhos, com 

a bênção da Previdência Divina, para que 
haja paz nos corações e equilíbrio nos lares, 
muita vez é a única solução.

 Hilário Silva

(Livro: Luz no Lar. - Francisco Cândido 
Xavier)

M a r l e n e  F e l i x  
Lanza  S.U.E “ALLAN 
K A R D E C ”  -  
Cafelândia  S.P.

Você gostaria de adquirir 
livros espíritas ou a Revista 

Internacional de 
Espiritismo (RIE) contate o 

Prof. Waldomiro Bana 
(Dinho)

o mundo, possuímos centrais mensagem, expedida sem fio, de 
elétr icas que asseguram a ponta a ponta do Planeta. Quase Niluminação de grandes cidades. sempre, contudo, ignoramos de 

Impossível, no entanto, olvidar os milhões que modo ouvir, com serenidade e proveito, 
de criaturas que ainda se debatem nas trevas as queixas do próximo em sofrimento.
da ignorância. Transita-se agora da Terra para a Lua, 

Dispomos de usinas poderosas que ultrapassando-se as barreiras da gravitação. 
geram força indispensável à manutenção No entanto, muito de raro em raro, 
do trabalho em largas faixas do Globo. aprendemos a superar as trincheiras da 
F o r ç o s o  l e m b r a r ,  p o r é m ,  q u e  indiferença ou da aversão para viajar de 
surpreendemos, em toda parte, legiões de uma casa para outra ou de nossa alma para 
pessoas tombadas em desânimo ou outra alma, a serviço da paz.
desespero, a caminho da criminalidade ou 

Ciência e vida; bendita seja a do suicídio, à míngua de energia espiritual.
inteligência que esculpe as técnicas Realizamos, com êxito, a ablação de 
avançadas do progresso, responsáveis tumores malignos. Necessário, todavia, 
pelas novas facilidades humanas, observar que ainda não sabemos como 
entretanto, é preciso reconhecer que sem impedir a formação dos quistos de ódio que 
Jesus Cristo aplicado à nossa própria vida, infelicitam as almas.
estaremos sempre andrajosos e famintos de Construímos palácios de moradia com 
coração.todos os apetrechos da civilização. 

Imperioso, entretanto, anotar que em (De: “Paz e Renovação”, 
nenhuma época do passado, tivemos que de Francisco Cândido 
facear tantos processos de angústia e de Xavier)
obsessão.

Colaboração Prof. 
Num átimo, escutamos essa ou aquela Waldomiro B. Bana

CIÊNCIA E VIDA
MENSAGENS DE EMMANUEL SOLUÇÃO NATURAL

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca 

do seus Centro
.

“A maior caridade que se 
pode fazer é a divulgação 

da doutrina espírita” 
Emmanuel

Campanha

A amizade é o sentimento que imanta as almas Discreta, apaga-se, para que brilhe aquele a 
umas às outras, gerando alegria e bem-estar. quem se afeiçoa. 

A amizade é suave expressão do ser humano Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos 
que necessita intercambiar as forças da emoção de dor. 
sob os estímulos do entendimento fraternal. A amizade é fácil de ser vitalizada. 

Inspiradora de coragem e de abnegação, a Cultivá-la, constitui um dever de todo aquele 
amizade enfloresce as almas, abençoando-as que pensa e aspira, porquanto, ninguém logra 
com resistências para as lutas. êxito, se avança com aridez na alma ou 

Há, no mundo moderno, muita falta de indiferente ao elevo da sua fluidez. 
amizade! Quando os impulsos sexuais do amor, nos 

O egoísmo afasta as pessoas e as isola. nubentes, passam, a amizade fica. 
A amizade as aproxima e irmana. Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos 
O medo agride as almas e infelicita. nos grandes romances, se existe amizade, não se 
A amizade apazigua e alegra os indivíduos. rompem os liames da união. 
A desconfiança desarmoniza as vidas e a A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas 

amizade equilibra as mentes, dulcificando os multidões dá-nos, até hoje, a dimensão do que é o 
corações. amor na sua essência mais pura, demonstrando 

Na área dos amores de profundidade, a que ela é o passo inicial para essa conquista 
presença da amizade é fundamental. superior que é meta de todas as vidas e 

Ela nasce de uma expressão de simpatia, e mandamento maior da Lei Divina. 
firma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas * * *
nas terras da alma. Franco, Divaldo Pereira. 

Quando outras emoções se estiolam no vaivém Da obra: Momentos de 
dos choques, a amizade perdura, companheira Esperança.Ditado pelo 
devotada dos homens que se estimam. Espírito Joanna de Ângelis.

Se a amizade fugisse da Terra, a vida espiritual 
dos seres se esfacelaria. Colaboração Waldinete 

Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa. Moreira

AÇÃO DA AMIZADE
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina - CREFITO - 3/9738
Dra Érika A. Kataoka - CREFITO - 54942-F

Dra Eliyara Ikehara - CREFITO - 9971-3

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

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 a Prof.ª Waldinete Moreira-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

 Ouça o Programa Luzes no Caminho 
Rádio Terra FM  98,7 

das 16:30 às 17:00

Edgar Feres - Segunda e Quinta-feira
Prof.ª Leudimila - Quarta-feira
Prof. Waldomiro - Terça e Sexta

Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Todas as segundas-feiras às 20:00 h

08/02 – Capítulo XXIII – Deixai os Mortos 
Enterrarem seus mortos
Waldinete Moreira

15/02 – Capítulo XXIV - Não por a candeia 
debaixo do alqueire
Edgar Feres Filho

22/02 – Capítulo XXIII – Não vim para 
trazer a paz, mas a espada
Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste

01/03 – Capítulo XXIV - Os sãos não 
precisam de médico
Reinaldo Trombini Junior

MEDIUNIDADE - PONTE PARA REGENERAÇÃO
lguns dos nossos leitores já  portanto estará disponível ao cola-
devem ter lido ou pelo menos borador que tiver o interesse em lê-lo.Aouvido algo sobre o livro ‘‘O Queremos agradecemos a Editora 

Segredo’’, em que a autora  Rhonda Espírita João Batista, que nos enviou 
Byrne, conta em um dos capítulos, que esta obra e informar que cada unidade 
de acordo com sua fé, começou a será vendida a R$ 20,00 e Casas  
receber cheques pelo correio. Bom, não Espíritas e Clubes do Livros podem 
creio que tamanho ‘‘milagre’’ possa adquiri-la por R$ 5,00. O endereço da 
acontecer comigo, mas gostaria de editora é Rua Duque de Caxias n.º 54-
relatar que desde que me tornei espírita 50, cidade Palmeira d’Oeste/ SP, Fone: 
e frequentar  reuniões e palestras em ( 1 7 )  3 6 5 1  1 5 9 7 ,  e m a i l :  
que no final era sorteado um livro, eu editoraespiritajb@ig.com.br.
sempre era contemplado.

Uma das explicações que encontrei 
para tamanha sorte é que os espíritos 
amigos me auxiliavam nos sorteios pois 
sabiam que eu leria as obras e não as 
deixaria empoeirando em um canto. 
Reforçando essa minha afirmativa foi 
que durante algum tempo eu parei de 
ler, não só pela dificuldade em conciliar 
meu tempo, mas também por falta de 
interesse, consequentemente a minha 
‘‘sorte’’ nos sorteios também se esvaiu.

Já faz algum tempo que eu voltei a ler 
e acreditem, voltei a ganhar os livros 
novamente e o mais incrível foi que esta 
semana ao chegar em casa encontrei em 
minha caixa do correio o livro ao lado.

O mesmo veio endereçado ao Farol, 

PROMISSÃO/SP
ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO 

ESPÍRITA CHICO XAVIER
PALESTRAS

15/FEVEREIRO: Mario Abe 
(Penápolis/SP) – 

22/FEVEREIRO: Edgar Feres 
(Getulina/SP )

CARLOS BACELLI NO NÚCLEO
26/fevereiro – 20 h – Anfiteatro 

Municipal de Promissão (em frente a 
Câmara Municipal) – “Mediunidade 
em Jesus” – lfzonetti@hotmail.com 

ARAÇATUBA/SP
19/fevereiro – 20 h – Aliança Espírita 

Varas da Videira – Rua Bernardino 
de Campos, 363 – Centro - palestras: 

Orson Peter Carrara (Matão/SP) – 
“Por que adoecemos?”

BAURU/SP
PARADA OBRIGATÓRIA: O SEU 

ENCONTRO DE REFLEXÕES
15 e 16/fevereiro – sede da OAB – 
para Espíritas em geral – presença: 

Roberto Versiani (Conselho 
Federativo Nacional da FEB) – (14) 

3227 – 0770 – 
edupereira21@gmail.com 
cesarmoron@terra.com.br 

AGENDA


