
“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu vras de Emmanuel/F.C.Xavier no comentá- que dá e naquele que recebe, mas também 
coração, de toda a tua alma e de todo o teu rio; No Serviço Assistencial: segurança e facilidade no caminho de 
entendimento... todos.”“Desista de brandir o açoite da condena-
   Amarás o teu próximo como a ti mesmo. ção sobre os aspectos da vida alheia. Quando se fala em amar o próximo, como 
Destes dois mandamentos dependem toda a ensinou o Mestre Jesus é fundamental que Esqueça o azedume da ingratidão em 
lei e os profetas”.Jesus ( Mateus, cap. XXII, se pense no comportamento que se deve ter.defesa da própria paz.
vv. 37 a 40). E essa reflexão de Emmanuel detalha Não pretenda refazer radicalmente a 

para nós, em diversas situações, qual deve experiência do próximo a pretexto de auxi-
ser a conduta do cristão e, obviamente, a do ssa afirmação de Jesus demonstra de lia-lo.
espírita.modo inequívoco a Religião deixada Remova as condições de vida e os objetos Epelo Jesus,  em seus ensinamentos: a Ele analisa, com propriedade, a nossa fala de uso pessoal, capazes de ambientar a 

Religião do Amor. para evitar a maledicência, não querer domi-humilhação indireta.
nar a vida do outro; não ser exibicionista Há quase dois mil anos este é o apelo que Evite menosprezar os menos felizes à 
com roupas, adereços e atitudes; não aguar-Ele deixou a todos aqueles que tomam conta de proscritos à fatalidade do sofri-
dar carinho e atenção de quem está no deses-conhecimento dos seus ensinamentos. No mento.
pero da fome; saber ser grato à gentileza do entanto, os homens têm tomado as suas Não espere entendimento e ponderação 
próximo; ser atencioso com aquele que palavras para, manifestação de seu orgulho, do estômago vazio.
passa pela prova ou expiação; manter a fé e vaidade e autoritarismo, criarem organiza- Aceite de boamente os pequeninos favo-
o otimismo com as pessoas que tenha conta-ções, grupos, seitas que se prendem às exte- res com que alguém procure retribuir-lhe os 
to; manter a simpatia e a gentileza com todas rioridades para delimitarem “territórios sinais de fraternidade e as lembranças sin-
as pessoas evitando a violência em palavras sagrados”, que tem se digladiado, ao longo gelas.
ou atos.dos séculos, na disputa de quem tem o Deus Seja pródigo em atenções para com o 

verdadeiro e qual território é o escolhido por Esses comportamentos geram energias amigo em prova maior que a sua, desfazen-
Ele. A história registra guerras sangrentas e positivas em quem os produz e desperta do aparentes barreiras que possam surgir 
fratricidas em nome do próprio Jesus que energias de consideração e amor em que os entre ele e você.
cobriram os campos da Europa e da mesma recebe.

Conserve invariável clima de confiança e forma tingiram vales e montes nas Améri- Assim é a vida com Amor!alegria ao contato dos companheiros.cas.
Não recuse doar afeto, comunicabilidade No entanto, o apelo do Mestre Excelso 

e doçura, na certeza de que a violência é ayltonpaiva.blogspot.-permanece: “Amarás o teu próximo como a 
inconciliável com a bênção da simpatia. com/ti mesmo”.

Mantenha uniformidade de gentileza em www.facebook.com/ayl A nossa convivência fraterna e solidária é 
qualquer parte, com todas as criaturas. ton.paivaum imperativo para a felicidade individual e 

Recorde que o auxílio inclui bondade e coletiva.
humildade, lhaneza e solidariedade para ser Para nossa reflexão, recordamos as pala-
não somente alegria e reconforto naquele 

Aylton Paiva 

p a i v a . a y l t o n @ t e r r a .  
com.br
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stamos completando um ano das com os outros e para consigo mesmo.
nossas reuniões mediúnicas. Tempo Fique em paz.
esse que vem nos fortalecendo e Um amigo.E
aprimorando o modo de servir aos 

12/05/2018irmãos espirituais.
Seu colo é porto seguroA cada novo encontro recebemos mais 
Seus braços acarinham e protegeinformações dos amigos desencarnados e 
Seus lábios me tiram do escurológico a agradável sensação de estarmos 
Seus olhos atentos me seguemauxiliando àqueles irmãozinhos necessita-

dos de uma palavra dignificante. Abdicaste do melhor que a vida tem
Deixo-lhes uma mensagem e uma Para instruir, me fazer crescer

poesia que recebemos durante nossos Hoje eu cresci, já não sou o seu neném
encontros. E venho anunciar que estamos Mas agradeço que me ajudou a vencer
elaborando uma maneira de divulgar todas 

Obrigado mãezinha queridaas mensagens e poesias para o conhecimen-
Pelas noites insones passadasto de todos.
Não só na infância, mas por toda a vidaSó mais alguns dias e o amigo leitor 
Hoje estou pronto pra enfrentar a poderá ter em mãos todo esse compêndio 

estradasalutar e elucidativo que estamos receben-
do: Se algum dia eu tropeçar

04/08/2018 Não se culpe pelos meus atos errados
O amor de Deus se faz presente em Pois sempre pode ensinar

tudo.  Creia que sempre você está ampara- As lições de como ser 
do, ore, estude, progrida e seja sempre honrado
temente a Deus, pois em tudo ele o ajudara. 
Não seja melhor que ninguém, não queira o Beijos no coração!
mal do próximo, se aproxime de Deus e 
coloque sua fé e confiança sobre ele, ele             Inibmort
rege todas as coisas, sede pacientes para 

REUNIÕES MEDIÚNICAS

A VIDA COM AMOR

"Vós sois o sal da terra... vós sois a 
luz do mundo..." (Mateus 5:13-16)

Olha para ti mesmo...
... tu sempre foste uma fonte de 

amor.
Tão bom.
Tão feliz.
Não poderia ser diferente.
És herdeiro do Dia e da Luz.
Sente no coração e não duvida.
Preserva a Vida.
Alegra os dias.
Dá sabor ao tempo que vivemos.
No teu passo de fé...
No teu ato de bondade...
Nasce nova manhã, novas histori-

as e mais beleza.
Continua a obra de 

Deus a fim que a feli-
cidade se concretize 
na Terra!

Diogo Caceres

CONTINUA A OBRA DE DEUS



m grande senhor que soubera se enganara. o irmão de jornada se 
amontoar sabedoria, além da converta em mendigo, a De volta, explicou ao velho pai, partículari-
riqueza, auxiliava diversos amigos fim de parecermos superi-zadamente, quanto vira, restituindo-lhe a U
pobres, na manutenção do bom ores a ele, em todas as importância de que fora emissário.

ânimo, na luta pela vida. circunstâncias. Tal atitude O ancião, contudo, após ouvi-lo calmamen-
de nossa parte representa-Sentindo-se mais velho, chamou o filho à te, retirou mais dinheiro da bolsa, dobrou a 
ria crueldade e dureza. cooperação. O rapaz deveria aprender com quantia e considerou:
Estendamos-lhe nossas mãos e façamo-lo ele a distribuir gentilezas e bens. -Fizeste bem, tornando até aqui. Ignorava 
subir até nós, para que nosso concurso não Para começar, enviou-o à residência de um que o nosso amigo estivesse sob mais 
seja orgulho vão. Toda gente no mundo companheiro de muitos anos, ao qual desti- amplos compromissos. Volta à residência 
pode consolar a miséria e partilhar as afli-nava trezentos cruzeiros mensais. dele e, ao invés de trezentos, entrega-lhe 
ções, mas raros aprendem a acentuar a O jovem seguiu-lhe as instruções. seiscentos cruzeiros, mensalmente, em 
alegria dos entes amados, multiplicando-a meu nome, de ora em diante. A sua nova Viajou seis quilômetros e encontrou a casa 
para eles, sem egoísmo e sem inveja no situação reclama recursos duplicados.indicada. Contrariando-lhe a expectativa, 
coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe porém, não encontrou um pardieiro em -Mas, meu pai - acentuou o moço -, não se 
fazer isto. Volta, pois, e atende ao meu con-ruínas. O domicílio, apesar de modesto, trata de pessoa em posição miserável.
selho para que nossa afeição constitua mostrava encanto e conforto. Flores perfu- Ao que suponho, o lar dele possui tanto sementeira de amor para a eternidade. mavam o ambiente e alvo linho vestia os conforto, quanto o nosso. Nunca desejei improvisar necessitados, em móveis com beleza e decência. Folgo bastante com a noticia - exclamou o torno de nossa porta e, sim, criar compa-

O beneficiário de seu pai cumprimentou-o, velho. nheiros para sempre.
com alegria efusiva, e, depois de inteligente E, imprimindo terna censura à voz conse- Foi então que o rapaz, envolvido na sabedo-palestra, mandou trazer o café num serviço lheiral, acrescentou: ria paterna, cumpriu quanto lhe fora deter-agradável e distinto. -Meu filho, se não é lícito dar remédio aos minado, compreendendo a sublime lição de 
Apresentou-lhe familiares e amigos que se sãos e esmolas aos que não precisam delas, amizade real.
envolviam, felizes, num halo enorme de semelhante regra não se aplica aos compa-
saúde e contentamento. nheiros que Deus nos confiou. Quem socor- Neio Lúcio
Reparando a tranquilidade e a fartura, ali re o amigo, apenas nos dias de extremo 

(Pisc. Chico Xavier)reinantes, o portador regressou ao lar, sem infortúnio, pode exercer a piedade que 
entregar a dádiva. humilha ao invés do amor que santifica. 
-Para quê? - confabulava consigo mesmo - Quem espera o dia do sofrimento para pres-
aquele homem não era um pedinte. Não tar o favor, muita vez não encontrará senão 
parecia guardar problemas que mereces- silêncio e morte, perdendo a melhor oportu-
sem compaixão e caridade. Certo, o genitor nidade de ser útil. Não devemos exigir que 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ AMIZADE REAL 

 alegria se manifestará em sua Empenhe-se, pois, a sair desse quadro útil ao meu semelhante.
vida, esteja certo disso. Alguém deprimente. Se quer sair da tristeza, você 
escreveu que se na Terra existe pode. Manifeste sua vontade firme, José Carlos De LuccaA
algum inferno, este certamente se decidido em vencer esse adversário cruel. (Da obra: Para o dia nascer feliz)

encontra no coração de um homem triste. A Espiritualidade nos recomenda eliminar 
A amiga espiritual Joanna de Ângelis as impressões pessimistas, cultivando 
adverte que a tristeza é grave enfermidade ideias novas, agradáveis, positivas. É o 
que devemos combater de imediato, sem seu trabalho de arar a terra das impressões 
nenhuma complacência. É certo que há mentais inferiores. Como um jardineiro 
momentos em nossa vida em que a tristeza que sabe retirar as ervas daninhas, vá 
surge, inevitavelmente. Os problemas que alijando do seu inconsciente as ideias 
nos ocorrem podem gerar esse estado negativas, os pensamentos sombrios, as 
interior melancólico, como a perda de l embranças  amargas ,  passando ,  
pessoas queridas, o aparecimento de imediatamente, a cultivar novas ideias 
enfermidades, o surgimento de obstáculos superiores. Veja-se feliz, realizado, 
financeiros, desencontros amorosos e vitorioso, otimista. Insista nas ideias 
toda uma gama de aflições. positivas, alimente-as, com insistência.

Sentir tristeza é natural, é humano. Colheremos o que plantarmos no 
Perigoso é ser dominado por ela, estar terreno da nossa mente. É lá que a tristeza 
aprisionado por uma melancolia que não foi plantada um dia, portanto é de lá, do 
cessa, que acaba governando os nossos terreno das nossas emoções, que deve ser 
dias, amargurando a nossa vida. Isso retirada. Se você se empenhar na lavoura 
devemos combater com todo o nosso dos pensamentos superiores, verá que 
empenho. É preciso dominar a tristeza, logo mais a tristeza o abandonará. Eu 
vencê-la e não ser por ela vencido. É espero que você esteja mais alegre, dono 
preciso reagir. Isso mesmo, reagir. És de si, das suas possibilidades infinitas de 
candidato às cumeadas da montanha, e modificar o seu destino, agora, pensando 
não um condenado às galés nas sombras bem e agindo bem. Por isso, como diz a 
do remorso inútil ou no charco das canção popular, deixe a tristeza pra lá...
lágrimas perdidas. Se permaneces na 
situação infeliz, tornas-te vítima de ti Meu destino é a felicidade.
mesmo. Todavia, se resolves por sair do Liberto-me da tristeza, aceitando a 
caos, transformas-te em teu próprio alegria em minha vida.
psicoterapeuta*. Vizualizo-me feliz, alegre, realizado e 

*Por: Joanna de Ângelis, Livro: 
Jesus e Atualidade, 
Psicografia: Divaldo 
Franco

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

DIA DE ABANDONAR A TRISTEZA
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O QUE FAZ UMA VIDA FELIZ
 Universidade de Harvard, nos dos relacionamentos mais próximos. assegurar seu bem-estar e progredir.

O estudo também concluiu que os bons Tendo necessidade uns dos outros, Estados Unidos, tem o que é 
relacionamentos não protegem apenas somos feitos para viver em sociedade e não considerado o estudo mais longo A
nossos corpos, mas também nosso cérebro. isolados.acerca da felicidade.

As pessoas que mantêm bons relacio- Desses laços, os familiares são aqueles O  H a r v a r d  S t u d y  o f  A d u l t  
namentos, sobretudo quando estão em que representam os de maior importância, Development existe desde 1938 e obser-
avançada idade, têm sua memória melhor pois muitos deles são escolhidos ou aceitos vou, desde então, a vida de setecentos e 
preservada, isto é, ela se mantém viva por num planejamento prévio de cada nova vinte e quatro jovens. Acompanhou seu 
mais tempo. encarnação.crescimento, suas famílias e as novas 

O diretor atual da pesquisa, Robert Isso quer dizer que podemos escolher gerações.
Waldinger, afirma que essas relações não em que lar iremos nascer, se tivermos O estudo abrange diversas áreas, mas a 
precisam ser perfeitas, onde só reine a paz, merecimento e discernimento para tal. O principal delas diz respeito à análise do 
sem problemas ou discussões. que acontece, para a maioria de nós, é uma nível de felicidade dessas pessoas.

Não, o que mais importa, segundo ele, é escolha por necessidade, isto é, precisamos As observações minuciosas buscaram 
o fato de um saber que pode contar com o estar vinculados a esse ou aquele lar por responder à questão: O que faz uma vida 
outro. E que esses pequenos problemas do compromissos anteriores.feliz?

E as principais conclusões foram as dia a dia não se fixam na memória. As Pensando assim, a felicidade nas 
seguintes: conexões sociais são muito boas relações em si sempre falarão mais alto. relações sociais na família poderá ter dupla 

*   *   * causa: a primeira está no próprio laço em para nós, enquanto a solidão mata.
O homem deve progredir, mas não pode As pessoas que são mais conectadas si, que nos faz mais felizes por poder 

fazer isso sozinho porque não dispõe de socialmente, à família, amigos e comuni- contar com amores ao nosso lado.
todas as faculdades. Por isso precisa se A segunda, pela chance de podermos dade, são mais felizes, são fisicamente 
relacionar com outros. No isolamento, se resgatar débitos do passado, de ajudar mais saudáveis e vivem mais.

Não se trata apenas do número de embrutece e se enfraquece. quem prejudicamos e, em muitos casos, 
Nenhum ser humano possui todos os pessoas à volta, do número de amigos que como missões, auxiliar Espíritos que vêm 

conhecimentos. Pelas relações sociais é têm, ou se estão num relacionamento sério à Terra em condições precárias, necessi-
que se completam uns aos outros para ou não, mas, principalmente, da qualidade tando de orientação e amorosidade.

O que faz uma vida feliz? Viver boas 
relações em que se possa doar, mais do que 
receber. Amar, acima de tudo.

Redação do Momento Espírita, com 
base na questão 768, de O 
Livro dos Espíritos, de 
Allan Kardec, ed. FEB.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

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 900 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

http://radioportaldaluz.com/

No ar 24hs - desde 25/06/2011
Com mais de 800.000 acessos
Ouvido em mais de 60 países

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

E-mail: sampaiocamargo@ig.com.br
(14) 3522.6189

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SPRua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

PROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. 
Comercial)

(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)
Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
Site: www.alcoolicosanonimos.org.br

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

Seja assinante do “Clube do 
Livro Terceiro Milênio”, e 

receba todo mês no local que 
indicar, um livro novo da 

“Literatura Espírita”.
Faça a sua inscrição no  

telefone  
(14) 3522 3877 ou pelo 

e-mail: livrarialibertacao@terra.com.br

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

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

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

EM ABRIL
CICLO DE PALESTRAS 

DA USE/LINS
TEMA: 4ª PARTE DO 

L.E.: ‘‘ESPERANÇAS E
CONSOLAÇÕES’’

EM ABRIL
CICLO DE PALESTRAS 

DA USE/LINS
TEMA: 4ª PARTE DO 

L.E.: ‘‘ESPERANÇAS E
CONSOLAÇÕES’’



https://infopanespirita.wordpress.com/

INFOPANESPÍRITA
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Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

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

*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

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

POESIA
Mas a madame naquele instante,
Tomou uma decisão importante,O MENINO POBRE

Que ofereceu aquela quase criança,
I Aposentos e muitas esperanças,

Julian um menino pobre, É o que ele tanto precisava,
A andar pelas avenidas acalentando o 

VIseu clamor,
Foi lhe oferecido um internato fazenda,Para um transeunte ali dizia ,

Que a justiça local esse fato Senhor tenhais por mim,
consolidou,Uma gota de seu Amor!

Pois  lá ele teria, escola, alimentos e 
moradia,II

Assistência médica e uma pequena Sei que Ele mora ai dentro do seu peito,
renda,Saibas que nem para dormir tenho um 

Era a salvação de um órfão,leito,
E o fim de uma triste contenda.O meu teto são as pontes e os viadutos,

Mais saibas que quando eu, um dia for  
VIIadulto,

O tempo foi passando,Deus me ajudará em minha vida dar um 
E a vida do garoto, novos rumos iam jeito.

tomando,
III Os avanços escolares sucedendo,

Aquele senhor, do menino ficou Os que o avistavam, quase não o 
condoído, reconheciam mais,

Tirou seus trocados e com ele foi Pois em seus semblantes já traduziam 
dividido, um elo de paz.

E em seguida foi se embora,
VIIILogo após ali passou um senhora,

Com os avanços escolares bem Com aspectos de madame,
sucedidos,

De cabelos muito bem zelados,
Já contemplava a maioridade,

Lindos brincos nas orelhas 
Já fazendo o  cursinho, rumo a dependurados,

faculdade,
Bolsa de couros importados,

Os aplausos dos cuidadores da fazenda,
Sapatos aconchegados,

Eram repetidos com assiduidades.
Parecendo, esposa de Chefe de Estado!

IXIV
Universitário se tornou,Ah!... Senhora com seus dotes de 

maravilhas! Era o seu sonho na pista,
Sei que talvez tenhas belos filhos e Pois dentro de pouco tempo se formou,

filhas, Em um invejado jornalista.,
Mas por favor tenha compaixão de 

mim, José Bastos
Socorre-me com seus olhares belos e 

finos,
Veja as dores desse teu agora, presente 

menino,
Que estou sem futuro e sem destino!

V
Diante de tal súplica, aquela senhora,

Ficou um tanto saída,
Pediu um pouco de calma a aquele 

garoto,
Que respirava um tom suplicante,

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 11/03 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 18/03 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste 

DIA 25/03 - Som & Imagem 

DIA 01/04 - Grace Queli Santos Oliveira

Salão da Edite

Pedicure, Manicure, 
Cabeleireira

Desencravo de Unhas, 
Tratamento de micoses

Rua Dr. Carlos de Campos, 621 - Getulina/SP
Fone (14) 99864 6409

onsideramos que as verdadeiras 
oportunidades são dadas a todos os 
encarnados, mas, infelizmente o C
despertar de cada um é muito lento 

devido às conveniências e facilidades da 
vida terrena. Façamos do dia a dia a 
exemplificação do seu aprendizado, 
ignorando sempre se cada um faz ou deixa 
de fazer a sua parte, como individualidades 
que somos, e sabedores das alterações 
vibratórias do Planeta, compete a cada um 
procurar fazer a sua parte, procurando 
acertar na maioria das vezes.

O tempo é de mudanças radicais, todos 
aqueles que não compartilham o mesmo 
pensamento seguirão o seu curso, carre-
gando consigo as consequências que 
sofrerão para o seu aprendizado  evolutivo.

A página deverá ser virada e uma  nova 
escrita com conteúdos edificantes deverão 
marcar os seus dias. Não se esqueçam de 
que a maior virtude é estender as mãos a 
todos aqueles que um dia lhes viraram as 
costas,  demonstrando que a humildade e 
propósitos edificantes marcam suas vidas, 
dando-lhes  novo rumo e razão de viver, 
sem mágoas e ressentimentos. O tempo é o 
melhor remédio para as dores da falsidade 
e aos males ocasionados pelo esquecimen-
to do que lhes foram feitos um dia. O 
espelho da virtude de reconhecer pelo 
realizado em benefício das pessoas, será 
muito pequeno, mas o que realmente 
importa será a realização com muito amor 
e dedicação, e os bônus-hora ser-lhe-á 
creditado independentemente da mudança 
das pessoas. O empenho individual nas 
mudanças marcará com toda a certeza os 
novos caminhos que trilharão, fazendo dos 
seus exemplos a razão de viver sem 
falsidades e máscaras que agradem a 
muitos, mas encaminhem a poucos. Lute, 
persevere, não desista nunca e as conquis-
tas edificarão sua alma dando-lhe a cada 
decepção, uma nova razão de viver.

Hector

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)

ÚLTIMA CHAMADA
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