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Comecemos de nós smos
André Luiz
Ensina a caridade, dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de trabalho e carinho e aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro
oferecendo ao bem quanto possuem.
Difunde a humildade, buscando a
Vontade Divina com esquecimento de
teus caprichos humanos e os companheiros de ideal, fortalecidos por teu
exemplo, olvidarão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e de
orgulho.
Propaga a fé, suportando os revezes de teu próprio caminho, com valor
moral e fortaleza infatigável, e quem te
observar crescerá em otimismo e confiança.
Semeia a paciência, tolerando construtivamente os que se fazem instrumentos de tua dor no mundo, auxiliando sem desânimo e amparando sem
reclamar, e os irmãos que te buscam
mobilizarão os impulsos de revolta que
os fustigam, na luta de cada dia, transformando-a em serena compreensão.
Planta a bondade, cultivando com
todos a tolerância e a gentileza, e os
teus associados de ideal encontrarão
contigo a necessária inspiração para o

esforço de extinção da maldade. Estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo incessantemente na
religião do dever cumprido e os amigos
do teu círculo pessoal envergonhar-seão da ociosidade.
As boas obras começam de nós
mesmos.
Educaremos, educando-nos.
Não faremos a renovação da paisagem de nossa vida, sem renovar-nos.
Somos arquitetos de nossa própria
estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que
nos cercam.
Que o Espírito de Cristo nos infunda
a decisão de realizar o auto-aprimoramento, para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo.
A caridade que salvará o mundo há
de regenerar-nos primeiramente.
Sigamos ao encontro do Mestre,
amando, aprendendo e servindo, e o
Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso
encontro, premiando-nos a perseverança com a luz da ressurreição.
Fonte: livro "Apostilas da vida" pelo Espírito André
Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier.

VENHA CONHECER O ESPIRITISMO!
ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Todo segundo sábado do mês, às 20 horas
Facilitador: Edson Vander da Assunção
Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes
RUA CARLOS GRAU, 195 - BAIRRO VERONA

CLUBE DO LIVRO
ESPÍRITA MENSAGEIROS
Seja sócio do clube e receba mensalmente, pelo preço de
lançamento da editora, um livro que esclarece e consola...
INFORMAÇÕES: Livraria Espírita Mensageiros. Tels: (35) 3558-4768.
Praça Com. João Alves, 180 Centro (Praça Fonte)

PALESTRA
A Aliança Municipal Espírita de São
Sebastião do Paraíso, com muita
alegria, convida a todos para a palestra
que será proferida pelo orador Luiz
Henrique de Almeida, do movimento
espírita da vizinha cidade de Cássia.
Data: 11 de abril, quarta-feira, às 20
horas.
Tema: livre.
Local: Centro Espírita Jésus Gonçalves, Rua Antônio Ananias, 396 – Bairro Cristo Rei.
Sua presença será motivo de
muita alegria para todos nós!

A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

ESPIRITUAIS

“Querida Maroca, agradeço os seus pensamentos em oração por
minha felicidade, mas peço-lhe não se faça aflita, quando a sós
conversa com seu velho, fitando-me o retrato, à frente de seus olhos
ou por dentro de sua imaginação.
Não estaremos separados. Continue devotada aos nossos filhos e
conte com Deus que não nos esquece.
Não chore e sim guarde a esperança, na certeza de que nos
reencontraremos mais tarde, quando as Leis Divinas nos concederem
semelhante bênção. Hilton Monteiro da Rocha”
página 3

ESTÁ EM BUSCA DE
UMA PALAVRA AMIGA?
ATENDIMENTO FRATERNO E PASSES - Quartas-feiras, às 19h30
EVANGELHO E PASSES - Domingos, das 16h às 17h15
UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 - Jardim Europa - São Sebastião do Paraíso/MG.

FONE: (35)

As melhores marcas, os melhores
preços e facilidade para você
R. Pimenta de Pádua, 1029 - Fone: 3531-4998
R. Cel. Francisco Adolfo, 38 - Fone: 3531-3150
São Sebastião do Paraíso - M.G.

3531-2460
Tele/Fax: (35) 3531-7500
RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro
São Sebastião do Paraíso - MG

Mensagem Espírita

Março de 2018

Lincoln Vieira Tavares

A

Felipe Salomão

A pergunta de hoje é a
seguinte: "O que acontece quando uma mulher
morre em adiantado estado de gestação? Os espíritos simplesmente se separam, ou ocorrerá algum
procedimento no Mundo
Espiritual?"
Joel Cintra Borges - São
Sebastião do P araíso /MG
Caro Joel, sua pergunta a p r e senta duas hipóteses: se houve a
desencarnação da gestante e do
bebê, ou somente da gestante. Em
ambos os casos, sempre há a intervenção do mundo espiritual, posto que uma gravidez é acompanhada pela espiritualidade, na proporção do estado evolutivo dos espíritos envolvidos, a mãe e o reencarnante.
Se houve a desencarnação de
ambos (mãe e filho), o processo
é o simples desligamento, que é

realizado no plano espiritual pelos espíritos
socorristas. Se houve a
desencarnação da mãe,
apenas, há um processo de desligamento espiritual entre mãe e filho e, havendo possibilidade, um processo físico feito por encarnados, dando continuidade ao processo reencarnatório do
bebê. Evidentemente que todo
esse processo é acompanhado
com muito interesse pelos espíritos protetores envolvidos com a
mãe e o bebê.

Allan Kardec, que viveu em uma
época difícil de materialismo e também
de radicalismo religioso, preocupou-se
em dizer, em várias oportunidades, que
o Espiritismo não fazia proselitismo.
Proselitismo significa sectarismo,
ou seja, fanatismo de alguém que
deseja converter outras pessoas ao
seu modo de pensar.
Hoje aprendemos que a Doutrina
Espírita é bastante ecumênica, vale
dizer, tolerante para com outras formas de pensar, no sentido filosófico e
religioso.
Quem fala em público, em reuniões
doutrinárias, deve observar que a maioria dos assistentes já traz conceitos
de outras doutrinas, ou até mesmo tem
deias próprias com certa convicção..
Como exemplo, podemos verificar
no próprio Novo Testamento, pelos
depoimentos dos quatro evangelistas:
Mateus, chamado Levi, antes cobrador de impostos, em sua descrição vê Jesus como um "fazedor de
milagres", alguém com objetividade,
ideia própria de um funcionário público, ou seja, que realiza as tarefas para
as quais foi incumbido, que dá conta
do recado com eficiência.
Marcos, que descreve os acontecimentos com base nos depoimentos
de Paulo, que por sua vez recebeu informações de Lucas e de Maria Santíssima, tem ele uma visão mais romântica, maternal, própria de quem obteve informes de pessoas afetivas. Inclusive, relata muitas curas, no que
certamente se inspirou em depoimentos de Lucas. Lucas era médico e,
assim, seus relatos, na maioria, se
referem a curas de enfermos, à capa-

cidade de Jesus de curar, como verdadeiro médico de Deus.
João era filósofo e seu Evangelho
é repleto de ideias que buscam o raciocínio, até de difícil interpretação.
Assim somos nós hoje, também.
Quando nos relacionamos com alguém, é importante que busquemos
entender seu modo de pensar, qual o
tipo de conhecimento que já adquiriu,
para ficar mais fácil o convívio.
Dessa forma, importante que nós,
que participamos da Doutrina Espírita,
busquemos a tolerância, sem fanatismo ou até radicalismo, desejando que
todas as pessoas pensem como nós.
Existe como que um degrau evolutivo e cada um está galgando, passo a
passo, a ascensão para sua evolução.
Muitos ainda necessitam de doutrinas dogmáticas, que exigem uma
fé cega, outros se dão bem até sem
frequentar nenhum templo religioso,
bem como existem aqueles que praticam o Evangelho de Jesus sem compromissos, mas que se tornam benfeitores do próximo.
Espiritismo realmente não admite
proselitismo, e convida a todos a nos
abraçarmos: os próprios espíritas, que
muitas vezes não pensam igual a nós
(e existem), católicos, evangélicos,
budistas, muçulmanos e até mesmo
os chamados ateus.
Que um dia o Divino Mestre Jesus,
Governador espiritual do Planeta Terra, possa nos unir, dentro do ideal de
um só rebanho e um só pastor.
Que o verdadeiro Pastor de Nossas Almas, Jesus, possa nos auxiliar, através dos amados mentores espirituais, hoje e sempre!

AUTO FUNILARIA E PINTURA

PROGRAMA
MOMENTO ESPÍRITA

LIVRARIA ESPÍRITA
MENSAGEIROS

Rádio Apar FM
www.aparfm.com.br
Segunda a sexta-feira, das 9 às 9h15.
PARTICIPAÇÃO:
Edson Assunção, James Warley e
Martha Lemes
APOIO: AME de S. S. do Paraíso

2ª a 6ª feira, das 9 às 11 horas
e das 13 às 17 horas.
Sábados, das 9 às 11 horas.
Praça Com.João Alves, 180
Centro (Praça da Fonte)
Telefone: (35) 3558-4768

SERVIÇOS EM GERAL
RUA NORALDINO LIMA, 75 - FONE: 3531-3444
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

NOTA DA REDAÇÃO: as perguntas ao confrade Felipe Salomão devem ser dirigidas a: Mensagem Espírita, caixa postal 26 - São Sebastião do Paraíso/MG - CEP 37950000, ou pelo e-mail: joelcintraborges
@gmail.com

O LIVRO DOS ESPIRITOS
Allan Kardec

CAPÍTULO IX
DA INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL
1. Faculdade que têm os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos.
– 2. Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. – 3.
Possessos. – 4. Convulsionários. – 5. Afeição que os Espíritos votam a
certas pessoas. – 6. Anjos de guarda. Espíritos protetores, familiares ou
simpáticos. – 6. Pressentimentos. – 7. Influência dos Espíritos nos
acontecimentos da vida – 8. Ação dos Espíritos nos fenômenos da
Natureza. – 9. Os Espíritos durante os combates. – 10. Pactos. – 11.
Poder oculto. Talismãs. Feiticeiros. – 12. Bênçãos e maldições.
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

Hilton Monteiro da
Rocha nasceu em Uberaba dia 14 de outubro
de 1924 e desencarnou na mesma cidade
aos 4 de maio de 1978,
vítima de infarto fulminante. Era casado com
Da. Maria Sebastiana
Monteiro (Maroca), com
quem teve quatro filhos..
Era fazendeiro e pecuarista, residindo em
Goiânia/GO. Na ocasião estava em Uberaba a passeio,
visitando a Exposição Agropecuária,
quando sobreveio a desencarnação
repentina.
Essa mensagem foi recebida por
Francisco Cândido Xavier em
Uberaba, na noite de 14 de maio de
1979, e consta do livro "Entes Queridos", por Francisco Cândido Xavier,
Caio Ramaciotti e Espíritos diversos.
"Minha querida Maroca, peço a
Deus nos abençoe.
Estou presente. Compreendo a
sua inquietação. As suas perguntas
ficaram sem resposta. Entretanto,
na despedida compulsória da
desencarnação, os melhores assuntos ficam interrompidos.
Você se lembra com que serenidade me dispus à viagem de que
não retornaria à nossa casa, senão
em Espírito. Esses impedimentos
súbitos, essas quedas de força, são
algo de que ninguém consegue a
desejada separação.
Caí, qual tronco decepado, pelo
golpe da morte física. Sei que você
imagina tudo o que me aconteceu
e dispenso-me de recapitular as
minudências do fato.
Hoje, o curso de um ano se completa sobre o ocorrido. Creio que,
por isso, o seu Espírito me atingiu
com tanto impacto de indagação e
dor que não resisti ao anseio de vir
ao seu encontro, procurando afirmar-lhe que temos estado juntos.
Não desanime. Nossos filhos são
nossos tesouros. Na vida espiritual
em que presentemente me instalo,
a mãezinha Virgínia e o pai Manoel
continuam sendo os meus benfeitores e espero que nossa família dis-

ESPIRITUAIS
ponha em você da estação de paz e amor, repouso e devoção que
as mães sabem ser.
Márcio, Márcia, Marcos e nossa Marcília
continuam comigo, por
dentro da própria alma
e, ainda agora, venho
de Brasília onde visitei
nossa Marizete em tratamento. Você não desconhece que ela e o
Luiz Antonio são também nossos filhos.
Peço a você coragem e fé viva
em Deus. Não permita que o desânimo lhe visite a vida íntima, em hora
alguma. Deus tem sempre novos
meios de erguer-nos e sustentarnos, acima de qualquer estado de
sofrimento ou de angústia.
Rogo a você não esmorecer em
momento algum. Posso ainda muito pouco, mas esse pouco é o meu
coração ao seu lado. Juntos venceremos com a fé em Jesus a clarear-nos a vida e os corações.
Querida Maroca, agradeço os
seus pensamentos em oração por
minha felicidade, mas peço-lhe não
se faça aflita, quando a sós conversa com seu velho, fitando-me o retrato, à frente de seus olhos ou por
dentro de sua imaginação.
Não estaremos separados. Continue devotada aos nossos filhos e
conte com Deus que não nos esquece. Não chore e sim guarde a
esperança na certeza de que nos
reencontraremos mais tarde, quando as Leis Divinas nos concederem
semelhante bênção.
Aliás, devo dizer-lhe que mesmo
em meu egoísmo de pai, curto os
sonhos do esposo, rogando a Jesus conceder a você muito tempo
na vida física, para que você possa
auxiliar a todos os nossos com seu
carinho e decisão.
Por hoje, não posso alongar-me.
A todos os nossos, o meu abraço
de muito carinho e para você, minha querida companheira de sempre, o coração do esposo e amigo
de todas as horas, sempre mais reconhecido.
Hilton Monteiro da Rocha"
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Renovação mental
Pelo Espírito Henrique Krüger

A ciência da saúde, nos limitados
conhecimentos da humanidade, preconiza hoje a exteriorização dos pensamentos ocultos.
Avalia que a repressão adoece
e a hipocrisia anestesia as faculdades da alma.
Pensar e não agir, nesta visão,
gera constrangimentos interiores
que debilitam o corpo, devastando
a vitalidade e a alegria do homem.
E, diante de tal crença, propugnam
o apocalipse da própria educação.
No entanto, na Vida Maior, vemos
que no pensamento jazem os segredos da própria vida e que o pensamento, em si prejudica e destrói,
patogeniza e degrada. Porém, se um
pensamento negativo vira ação, o
que ocorre não é a esperada catarse
energética que libera o corpo dos
efeitos deletérios deste perfil de pensamentos.
Uma ação é um pensamento multiplicado que se potencializa, por
ampliar sua esfera de ação,
transladando-se do mundo das imagens fluídicas e ganhando espaço

www.clubedexadrez.com.br

Farmácia Homeopática

Natureza

“A Homeopatia com qualidade”

Rua Dr. Placidino Brigagão, 1460
São Sebastião do Paraíso - M.G.
FONES: 3531-3122 e 3531-1817

GRÁTIS E NÃO NECESSITA DE CONHECIMENTO ANTERIOR.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
Segundo estágio: confecção de caixas de MDF.
Sábado, das 9 às 12 horas. Inscrições na hora.

Fonte: livro "Centelha Divina",
pelo Espírito Henrique Krüger,
psicografia de Henrique Bichuetti.

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,
ESTUDE XADREZ!

CURSO DE ARTESANATO - NÍVEL BÁSICO
LOCAL: Centro Espírita Jésus Gonçalves, Rua Antônio Ananias, 396 – Cristo Rei.

no universo dos cinco sentidos.
Multiplica-se, assim, pela ação o
potencial de interferência do bem e
do mal. E, igualmente, intensifica os
seus efeitos sobre quem, na vida,
detona o seu surgimento, vinculando pensamento e ação à inexorável
lei do retorno.
Deste modo, totalmente inapropriada é a liberação de pensamentos e desejos negativos.
Cabe, então, a todos nós nos esforçarmos pela efetiva libertação íntima, que se dá através da mudança do nosso padrão de ideias e aspirações.
Contudo, diante do mal que se
produz, pensando e agindo, se não
pretendemos o sacrifício e a luta do
processo renovador, é preferível
que roguemos a Deus a bênção das
doenças do pensamento reprimido
ao despenhadeiro das ações tenebrosas do mal.

Rodovia BR 265, s/n km 1
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CENTROS ESPÍRITAS DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
CENTRO ESPÍRITA
Rua Rita Libório, 10 - Jardim Vitória 1 (primeira rua acima da Av. Oliveira Rezende).
Sessões públicas:
2as feiras, das 19h30 às 20h.
CENTRO ESPÍRITA “ALLAN KARDEC PINTO DE CAMPOS”
Rua Luiz Francisco Mafra, 369 - Bairro N. S. Aparecida. Sessões públicas:
3as feiras, a partir das 19h: Evangelho, passes e tratamento espiritual.
4as feiras, a partir das 19h: trabalho mediúnico.
CENTRO ESPÍRITA “ANTÔNIO DE PÁDUA”
Praça do Rosário, 37 - Vila Mariana.
Sessões públicas:
2as e 5as feiras, das 19h30 às 21h.
Sábados: das 19h às 21h: estudos do Evangelho.
CENTRO ESPÍRITA “CHICO XAVIER”
Rua Antônio Caetano, 195 – Bairro São Francisco
Sessões públicas:
4as feiras, às 19h30: estudos doutrinários e passes.
6as feiras, às 19h30: reunião mediúnica.
CENTRO ESPÍRITA “DEUS, AMOR E CARIDADE”
Rua dos Antunes, 1017 - Centro.
Sessões públicas:
2as feiras, às 19h30: reuniões doutrinárias e passes.
3as feiras, às 19h30: estudo sistematizado da Doutrina Espírita.
4as feiras, às 19h30: assistência espiritual a crianças e familiares.
No mesmo horário, assistência e promoção social na Vila João XXIII.
Sábados, a partir das 12h: sopa fraterna.
Domingos, das 10 às 11h: evangelização infantil; às 14h: atendimento fraterno
e passes; das 18 às 19h: reunião da mocidade.
CENTRO ESPÍRITA “DR. BEZERRA DE MENEZES”
Rua Carlos Grau, 195 - Bairro Verona.
Sessões públicas:
2as e 5as feiras: das 20h às 21h30.
Nas 5as feiras também há evangelização infantil no mesmo horário.
3as e 4as feiras, das 14h30 às 18h: atendimento fraterno e tratamento espiritual;
das 19h às 21h: sessão pública.
Domingos, das 18h às 20h: estudos da mediunidade.
CENTRO ESPÍRITA “EURÍPEDES BARSANULFO”
Rua Anésio Soares de Paula, 595 – Alto da Bela Vista.
Sessões públicas:
2as e 6as feiras, das 19h30 às 20h30: Evangelho e passes.
Domingos, das 8h30 às 10h: “Campanha da Fraternidade Auta de Souza”.
CENTRO ESPÍRITA “FRANCISCA PAULA DE JESUS”
Rua Geraldo Marcolini, 1609 – Vila Santa Maria
Sessões públicas:
2as, 3as e 4as feiras, das 19h30 às 20h30.
CENTRO ESPÍRITA “GEDOR SILVEIRA”
Praça Cel. Antônio Rodrigues, 145 - Vila Mariana.
Sessões públicas:
2as e 6as feiras, das 19h30 às 20h30.
CENTRO ESPÍRITA “GRUPO DA AMIZADE”
Rua Heloísa, 142 – Vila Santa Maria
Sessões públicas:
2as feiras, das 14h30 às 18h: Evangelho e atendimento fraterno.
4as feiras, das 14h30 às 18h: estudo da mediunidade, em seguida atendimento
fraterno.
6as feiras, das 14h30 às 18h: Evangelho e atendimento fraterno.
Sábados, das 16h às 18h: estudos das obras de Allan Kardec e André Luiz;
das18h ás 20h: atendimento fraterno.
Domingos, das 16h às 18h: reunião da mocidade (de 8 à 80!); das 18h as 20h:
atendimento fraterno.
CENTRO ESPÍRITA “JÉSUS GONÇALVES”
Rua Antônio Ananias, 396 - Cristo Rei.
Sessões públicas:
2as feiras, das 20h às 21h15: estudos básicos do Espiritismo.

3as feiras, das 20h às 21h15: Evangelho, passes e reunião mediúnica (privativa).
4as feiras, das 20h às 21h15: palestra, passes e evangelização infantil.
Sábados, a partir das 9h: passes e curso de artesanato nível básico; às 11h:
almoço fraterno. Nos sábados também funciona bazar permanente das 8h30
às 11h30.
CENTRO ESPÍRITA “LUZ, RAZÃO E CARIDADE”
Rua Pedro Gomes de Souza, 190 – Bairro Cidade Industrial.
Sessões públicas:
2as e 6as feiras, das 19h30 às 21h: passes desobsessão e tratamento espiritual.
4as feiras, das 19h30 às 21h: estudos doutrinários e passes.
FRATERNIDADE ESPÍRITA “EMMANUEL”
Rua Tenente José Albino, 601 – Centro.
Sessões públicas:
2as, 4as e 5as feiras, das 19h30 às 21h: evangelho e passes.
3as feiras, das 20h às 21h: estudos sobre mediunidade.
4as feiras, das 14h às 15h: passes.
6as feiras, das 17h às 18h: passes.
GRUPO ESPÍRITA “A CAMINHO DA LUZ”
Rua Desembargador Jorge Fontana, 612 - São Judas Tadeu. Telefone: 9102-2060
Sessões públicas:
4as feiras, às 20h: palestra e passes.
5as feiras, das 20h às 21h30: estudo das Obras Básicas.
6as feiras, das 20h às 21h: visitas para Evangelho no Lar.
GRUPO ESPÍRITA “CÁRITAS”
Rua José Osias de Silos, 47 – Mocoquinha
Sessões públicas:
2as feiras, das 19h30 às 20h30: estudos doutrinários.
3as feiras, a partir das 19h30: sessão mediúnica (privativa).
5as feiras, a partir das 19h30: Evangelho e passes.
Domingos, às 19h30: orações.
GRUPO ESPÍRITA “MARIA DE NAZARÉ”
Avenida Oliveira Rezende, 1076 F.
Sessões públicas:
2as feiras, das 19h30 às 20h30: Evangelho e passes.
3as feiras, das 19h30 às 21h: estudos doutrinários.
4as feiras, das 19h30 às 20h30: sessão mediúnica.
GRUPO ESPÍRITA “MENSAGEIROS”
Rua Dr. Antônio Joaquim, 310 – Vila Santa Maria
Sessões públicas:
3as feiras, às 20h: palestras e tratamento espiritual para adultos.
4as feiras, às 20h: palestras e passes.
5as feiras, às 20h: estudo da série André Luiz.
6as feiras, às 19h30: momento musical e tratamento espiritual para crianças
e gestantes.
Domingos, das 9h30 às 11h: evangelização infanto-juvenil e estudos doutrinários
para os pais; às 17h: reunião da mocidade.
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA “CASA DA PRECE CHICO XAVIER”
Rua Dutra Silva, 503 – Jardim Independência.
Sessões públicas:
3as feiras, às 11h: almoço fraterno; às 20h: Evangelho, passes e tratamento
espiritual.
4as feiras, às 20h: palestra, passes, fluidoterapia, evangelização infantil e
pintura mediúnica.
5as feiras, às 20h: estudos doutrinários.
Sábados, das 8h às 10h: evangelização infantil, atividades sociais e lanche
fraterno para as crianças; das 13 às 15h: pintura mediúnica.
UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 – Jardim Europa.
Sessões públicas:
3as feiras, das 19h30 ás 20h45: estudo sistematizado do Evangelho.
4as feiras, das 19h30 às 20h30: palestra doutrinária, passes, evangelização
infantil e pré-mocidade.
5as feiras, das 19h30 às 20h45: estudo sistematizado da Doutrina Espírita.
Sábados, das 7h30 às 13h: almoço fraterno, distribuição de alimentos,
Evangelho e evangelização infantil.

