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CANDIDATO À REDENÇÃO
Integrado nos fluidos comburentes a se
lhe derramarem da própria alma, o Espírito
desditoso, com sede de esquecimento no
corpo de carne, pedia em pranto: - Senhor,
por piedade, concedei-me a graça de renascer no planeta físico! Percebo agora a extensão de meus débitos e a enormidade de
meus crimes! Feri vossa lei, espalhando miséria e destruição!...E sofro, Senhor, por desleixo meu,resultado de minha imprevidência
delituosa! Trago em minhas entranhas o inferno que acendi em mim mesmo!..Ó Benfeitor da Eternidade, conduzi-me de novo, à escola da Terra, a fim de que eu possa, por algum tempo, olvidar minhas horrendas feridas...
Dai-me o câncer, a lepra, ou outra enfermidade, Senhor, em
cuja virulência bendita expungirei de meu ser o veneno da culpa!
Encarcerai-me num corpo paralítico em cuja armadura ressecada
eu consiga olvidar o pretérito, regenerando os meus infelizes pensamentos! Entregai-me às provas da idiotia, em que me
redima,detende meu Espírito arrependido num leito de chagas
terrestres, em cujos tormentos acrisolem o coração entenebrecido
no desespero! Dai-me o aleijão, a cegueira, a epilepsia, a forma
torturada, a fome e a nudez, mas ajudai-me a renascer no mundo
com a graça do esquecimento!...
Nisso, quando mais comoventes se lhe faziam as lágrimas,
comparece junto dele benemérito Amigo Espiritual, que lhe diz,
bondoso:
-Acalma-te, meu irmão! Tuas súplicas foram ouvidas! A Divina Bondade conferir-te á nova bênção no campo dos homens...
Não precisarás, porém, recorrer á morféia, á imobilidade, ao
pênfigo ou à mutilação para o resgate das tuas dívidas... Afirmanos o Senhor:
- "Misericórdia quero, não sacrifício"... "Voltarás ao mundo
em berço acolhedor e servirás ao Espiritismo, com Jesus e na
condição de médium amigo da redenção... Aprenderás que o
amor cobre a multidão de nossos pecados e afeiçoar-te-ás ao
bem de todos, buscando no bem de toda a luz de teu próprio
bem!...
Enlevado com a promessa, o mísero bradou, esperançoso e
desafogado:
-Louvada seja a Bondade infinita de Deus! Oh! Sim, cultivarei o serviço aos meus semelhantes na concessão com que o
Céu me agracia! Saberei usar a benevolência em todos os lances da luta! Abraçarei os humildes e compreenderei os orgulhosos para ajudá-los com amor!
Tolerarei sem revoltas flagelações e calúnias, consagrar-meei ao desprendimento das posses materiais! Respirarei na Terra,
mentalizando a Compaixão Celeste para saber auxiliar sem recompensa e entender sem exigir! Sim! Serei médium e sofrerei
amando, como Jesus nos amou!...
Recolhido a grande hospital de socorro, a breve tempo conseguia habilitar-se para o novo renascimento.
Mergulhado em rendas de ilimitado carinho, ressurgiu num
corpo abençoado e perfeito, lar simples e generoso que o acariciou com alegrias puras, qual santuário que o preparasse na direção de uma festa de luz.
Foi assim que, alcançando a maioridade corpórea, o candidato
ao serviço do bem foi conduzido naturalmente à província de
trabalho em que lhe competia a execução dos votos que formulara. Entretanto, ao contato inicial com as bênçãos de tarefas,
sentiu que a dúvida e a irritação lhe visitavam o campo íntimo.
Em toda parte, surpreendia incompreensão e discórdia, censura e suspeita constante...
Amedrontado perante a luta que se esboçava feroz, pediu, certa feita, numa sessão de fraternidade e intercâmbio, a orientação do Benfeitor Espiritual que o ajudava no templo espírita em
que se lhe sediavam a esperança primeira, e tão logo saudado

Irmão X

pelo instrutor, rogou compungidamente: Que fazer, meu amigo,
diante das sombras que me entravam os movimentos?
-Perdoa e ajuda, meu filho, respondeu-lhe o mensageiro benevolente. -E quando alguém me crive de calúnia e maldade?
-Ajuda e perdoa para que a luz do entendimento se faça vitoriosa; -E a desconfiança? Como agir perante as criaturas que
me experimentam com aspereza e sarcasmo?
-Perdoa e ajuda, aguardando o tempo. -E as pessoas cruéis
que me procuram, tocadas de más intenções, à maneira do animal que se sacia nas águas de um poço, agitando o lodo que lhe
dorme no seio? -Ajuda e perdoa para que se renovem um dia....
-Sofro com as mistificações que, por vezes, me assaltam .
Como proceder diante daqueles que me ensombram a inspiração, compelindo-me ao desencanto?
Perdoa e ajuda sem repousar, recebendo em tais lições do
caminho o justo apelo à tua construção de humildade...De quando em quando, a mistificação auxiliar-te-á entender que os talentos do Alto não te pertencem, ensinando-te o respeito ante a
bondade Celestial.
-Vejo-me cercado pela existência daqueles que me interpretam á conta de malfeitor, solicitando-me as horas para o
resvaladouro do crime... Como tratá-los na rota de minha fé?
-Perdoa e ajuda sempre. Mas de que modo agir com ignorantes e ingratos, com as raposas da astúcia e com os lobos da
crueldade que pretendem senhorear minhas forças?
-Ajuda e perdoa constantemente.
-Ainda mesmo quando não me desculpem as fraquezas e
não me auxiliam na solução das próprias necessidades?
-Sim, meu filho - acentuou o benfeitor- é imprescindível ajudar e perdoar sem descanso.
Levantou-se o consulente para a despedida, e, após o encerramento da reunião, com fervorosa prece, o candidato à
mediunidade que pedira o câncer e a lepra, a cegueira e a mutilação, a paralisia e o infortúnio, para ressarcir o passado delituoso,
retirou-se da casa e ninguém mais o viu.
do livro Contos Desta e Doutra Vida. FCXavier - Ed. FEB.

CULTO DO EVANGELHO NO LAR

É LUZ QUE CLAREIA A NOSSA VIDA...
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EDIT “Na casa de meu Pai há muitas.

moradas; se não fosse assim, eu vo-lo
teria dito, pois vou preparar-vos lugar.”
João 14:2

A casa do Pai é o Universo e diversas
são as moradas ou mundos, em que nós humanidade,
habitamos. Compreender os objetivos da reencarnação requer
que tenhamos discernimento e boa vontade para desfazermos
dos nossos sentimentos egoísticos buscando novos valores
para a nossa vida. Toda lição a nós dispensada, é para o
nosso aperfeiçoamento, por que Deus em sua infinita
Misericórdia nos proporciona sempre oportunidades de
refazermos nossos caminhos.
Necessário, refletirmos sobre o que temos feito para
construção de novos dias. Somente através do nosso esforço,
nos dedicando ao nosso esclarecimento e compreensão,
poderemos nos proporcionar dias melhores.
Havendo estas muitas moradas também dentro do nosso
ser, podemos nos perguntar: onde pretendemos nos situar, na
terra de nossas aflições pelo desconhecimento de uma vida
que não se extingue ou no céu de nosso coração esclarecido?
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SUICÍDIO
- Quais as primeiras impressões dos que
desencarnam por suicídio ?
- A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de
sua decisão tocada de suprema rebeldia.
Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos
físicpos da última hora terrestre, em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no
gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o olvido
criminoso de suas tarefas no mundo e, comumente, a pior emoção do suicida a de acompanhar, minuto a minuto, o processo
da decomposição do corpo abandonado no seio da terra,
verminado e apodrecido.
De todos os desvios da vida humana o suicídio é, talvez, o
maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de
Deus, cuja justiça nunca se fez sentir, junto dos homens, sem a
luz da misericórdia.

Emmanuel.
( O Consolador, psicografia de FCXavier, pergunta 154. FEB)

Ó espírita!
Compreendeis neste momento o grande papel da
Humanidade; Compreendeis que, quando gerais um corpo, a alma
que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai
conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor
em aproximar essa alma de Deus: é esta a missão que vos está
confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes
fielmente. Os vossos cuidados, e a educação que a esta alma
for dada, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar
futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus
perguntará: Que fizestes do filho que vos confieis ?
Santo Agontinho
O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap XIV – item 9

ABORTO: CRIME
HEDIONDO PERANTE
A JUSTIÇA DIVINA
Constitui crime a provocação do
aborto, em qualquer período da gestação?
Há crime sempre que transgredis a
lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer
que seja, cometerá crime sempre que
tirar a vida a uma criança antes do seu
nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas
provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava
formando. O Livro dos Espíritos, questão 358.
Segundo o Dicionário Aurélio-1 , o vocábulo hediondo significa: ato profundamente repugnante, depravado, vicioso, sórdido, imundo; repulsivo; horrendo; pavoroso, medonho, que cheira
mal; um ato indiscutivelmente nojento, segundo os padrões da
moral vigente.
O crime hediondo é aquele que causa profunda e consensual
repugnância por ofender, de forma acentuadamente grave, valores morais de indiscutível legitimidade, como os sentimentos
de piedade, de fraternidade, de solidariedade e de respeito à
dignidade da pessoa humana.
A visão materialista da vida e a ausência dos princípios de
fraternidade legítima, concorrem para a onda sombria e crescente do aborto injusto. Este ato abominável é a prova mais
contundente do desprezo pela vida, a qual vem de Deus, que é a
sua causa primeira.

Neste crime, a vítima é totalmente indefesa, pois não tem condições nenhuma de se proteger, defender ou fugir das mãos do
algozes-2.
Não existe crime mais doloroso, pela volúpia de crueldade
com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no
regaço da natureza (...) Crime estarrecedor, em que a vítima
não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com
que se confie aos movimen-tos da reação.(Emmanuel, 1985-3 ).
As conseqüências imediatas do aborto delituoso logicamente
se refletem, primeiro e em maior grau, no organismo
fisiopsicossomático da mulher, pois abortar é arrancar violentamente um ser vivo do claustro materno-4.
.

A mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas do aborto
é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com
nobreza na maternidade sublime, desajusta as energias
psicossomáticas com mais penetrante desequilíbrio do centro
genésico-5 , implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de
produção a tempo certo. (André Luiz, 1960-6 )
No aborto delituoso, retira-se violentamente o organismo
fetal do ventre materno, eliminando a vida física, mas não se
consegue destruir o espírito reencarnante, o qual, muitas vezes, permanece profundamente arraigado à tessitura perispiritual
da frustrada mãe, provocando os desequilíbrios mentais e
disfunções orgânicas as mais diversas-7.
O Espírito reencarnante transforma-se no seu mundo íntimo,
que antes era de alegria e esperança, para as emoções
traumatizadas de desapontamento, ódio e vingança, por não
concordar com a destruição de seu organismo em formação.
(...) Para a justiça divina todos os envolvidos no ato crriminoso
sofrerão as conseqüências sombrias, imediatas ou a longo prazo, de acordo com o seu grau de culpabilidade-8.
O aborto criminoso é loucura, é desequilíbrio, é barbárie, é
selvageria. É a demonstração patente de que os habitantes do
orbe terrestre continuam, ainda, moralmente, na fase dos povos bárbaros.
Aloisia M. L. de Teixeira
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio, Século XXI, o
Dicionário da Língua Portuguesa, versão eletrônica, Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2006.
2 BARCELOS, Walter. Sexo e Evolução. Belo Horizonte: Fonte Viva, 1992.
3 XAVIER, Francisco Cândido. Religião dos Espíritos. Ditado pelo Espírito
Emmanuel, 6 ed. Rio de Janeiro – FEB, 1985; 4 Idem, item 2.
5 O centro genésico é o centro procriador, portador das energias criadoras do
sexo, exercendo singular ação nos processos genéticos e de vida animal.
Localiza-se no baixo ventre.6 XAVIER, Francisco Cândido; VIEIRA, Waldo.
Evolução em Dois Mundos. Ditado pelo Espírito André Luiz. 3 ed. Rio de
janeiro: FEB, 1960. 7 Idem, item 2. - 8 Idem, item 2.
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ATIVIDADES DO GRUPO ESPÍRITA SERVOS DE JESUS
SEGUNDA : 19:30 às 20:45 hs: Curso Aprendizes do Evangelho. 19:30 às 21:00 hs: Pronto Socorro Espiritual. (Reunião privativa)
QUARTA : 14:30 hs. Tratamento de saúde com reunião pública.
19:30 às 21:00 hs. Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.
QUINTA : - 19:30 hs : Visitas a enfermos e implantação do Culto do
Evangelho no Lar. - 19:30 às 21:00 hs .
SEXTA : 19:30 hs. Reunião pública com reunião espiritual de

tratamento de saúde. Informe-se, existe preparação p/ tratamento.
SÁBADO: 8:30 hs Evangelização Infanto-Juvenil, 9:00 hs Estudo
do Evangelho - aberto ao público; - 10:15 hs Sopa Fraterna; - Grupo
de Apoio às gestantes - Enxovalzinho;
-15:30 hs - 1o , 3o e 5o sábado: Campanha do Quilo.
- 17:30 hs às 19:00 encontro da Mocidade Espírita
DOMINGO: 08:30 hs - 2o e 4o domingo: Campanha do Quilo
18:00 às 19:00hs:Reunião Pública com Orientação Espiritual
psicografada. O pedido de orientação encerra às 17:45. Empréstimos de Livros
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Temos aprendido que não surgem construções estáveis ao impulso do improviso. A Seara Espírita pede plantação de princípios espíritas. E não existe plantação sem
cultivadores dedicados. Ampliemos a área de nosso concurso individual e elevemos o nível de compreensão das
nossas responsabilidades para com a obra do Espiritismo. (...)
Cada companheiro, cada agrupamento e cada país
terão do Espiritismo o que dele fizerem. (...)
Reformador outubro/08- FEB - pág 22 - FXChavier/Waldo Vieira - Entre
Irmãos de Outras Terras. - pelo Espírito William James.

O ESPÍRITA NA EQUIPE
Numerosos companheiros estarão
convencidos de que integrar uma equipe
de ação espírita se resume em
presenciar os atos rotineiros da institui-

ção a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição

econômicas. Mas não é assim. O espírita, no conjunto de
realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever
de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina.
Um templo espírita não é simples construção de natureza
material. É um ponto do Planeta onde a fé raciocinada estuda as
leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à
justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. Lar de
esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo
equilíbrio cada coração que lhe compões a estrutura moral se
assemelha a peça viva de amor na sustentação da obra em si.
Não bastará freqüentar-lhe as reuniões.
É preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões,
oferecendo-lhes solução. Respeitar a orientação da casa, mas
também contribuir, de maneira espontânea, com dirigentes, na
extinção de censuras e rixas, perturbações e dificuldades, tanto
quanto possível no nascedouro, a fim de que não se convertam
em motivos de escândalo. Falar e ouvir construtivamente. Efetuar
tarefas consideradas pequeninas, como sejam, sossegar uma
criança, amparar um doente, remover um perigo ou fornecer uma
explicação, sem que para isso, haja necessidade de pedidos diretos.
Sobretudo, na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar
na harmonia comum, silenciando melindres e apagando
ressentimentos, estimulando o bem esquecendo omissões no
terreno da exigência individual.
Emmanuel
Reformador – agosto/2008 – FCXavier, W. Vieira - pelos Espíritos: André Luiz
e Emmanuel – Estude e Viva – (transcrição parcial)

Semelhanças Físicas e Morais
207- Frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral ?
Não, pois têm almas ou Espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito. Entre os
descendentes das raças há apenas consangüinidade.
207-a De onde vêm a semelhanças morais que algumas vezes
se notam entre pais e filhos ?
São Espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações.
208- Os Espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os
dos filhos, após o nascimento destes ?
Muito grande. Conforme já dissemos, os Espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os Espíritos dos
pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação.
Isto constitui para eles uma tarefa: se falharem, serão culpados.
209- Porque razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa ? Em outras palavras: por que as boas qualidades
dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom Espírito para
animar seu filho ?
Um mau Espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus
conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus
o atende.
O Livro dos Espíritos
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CONTA PESSOAL

“ Assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo
a Deus" - Paulo -Romanos. 14:12

Se te propõe à renovação com o Cristo é imperioso suportes, pacientemente, as opiniões contraditórias em
torno da diretriz diferente a que te afeiçoes.
Se algum erro te assinala o passado, muitos te acreditarão
de pés chumbados à sombra que há muito, já desterraste do
espírito: se expressas algum voto de melhoria íntima, não
obstante as deficiências naturais que ainda te marquem o início no aprendizado evangélico, há quem te exija espetáculos
de grandeza de um instante para o outro; se te dispões a
trabalhar no auxílio aos semelhantes de modo mais intenso,
há quem veja desperdício em teus gestos de generosidade e
beneficência; se nada mais podes dar ao necessitado além da
migalha de tuas escassas reservas materiais, aparece quem te
acuse de sovinice; se te corriges decididamente perante a
verdade com o propósito de servi-la, há quem te interprete a
espontaneidade por fanatismo; se te recolhes à gentileza e à
serenidade, na execução da tarefa que o serviço do Senhor
te atribui, surge quem te aponte por exemplar de pieguice ou
indolência...
Apesar de todos os palpites antagônicos, acerca de teu esforço e conduta, entra no imo da própria alma, observa se a
sinceridade te preside as resoluções e os atos, no foro da
consciência e, se te reconheces, diante do Senhor, fazendo o
melhor que podes, guarda o coração tranqüilo e prossegue,
de esforço limpo e atitude reta,caminho adiante, na convicção de que "cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus".
○ ○ ○ ○ ○ ○ do
○ ○Livro:
○ ○ ○Palvras
○ ○ ○de
○ Vida
○ ○ ○Eterna
○ ○ ○- Emmanuel
○ ○ ○ ○ ○ -○FCXavier
○ ○ ○ ○ ○ ○

Grupo de Apoio às Gestantes
“E eis que em teu ventre conceberás e darás a luz um filho, e porlhes-as o nome de Jesus” (Lc 1:31)
O Grupo de Apoio às Gestantes
teve inicio em 14/02/04, tendo como
mentora, a nossa irmã Maria João de
Deus. Desde então, o nosso trabalho
não parou, sempre oferecendo oportunidade às gestantes para
o despertar do importantíssimo papel que tem na reencarnação de seus filhos, tanto no aspecto físico quanto no espiritual.
Através da atividade de apoio a gestante, as futuras mamães são convidadas a participarem do curso, que tem por
objetivo prepará-las para a importante missão da maternidade.
O curso que acontece aos sábados de 10:45 às 11:30 é gratuito,
composto de oito aulas básicas, que são divididas em duas partes:
-A primeira, aborda temas referentes aos aspectos espirituais, baseada nos ensinamentos da Doutrina Espírita e no Evangelho de Jesus. Tem por finalidade esclarecer a mamãe, para
as responsabilidades dos pais, na educação moral e intelectual
dos filhos, mostrando de forma simples e objetiva a importância da reencarnação no processo evolutivo do espírito
reencarnante.
-A segunda parte, trata dos aspectos médicos, relacionados
com a saúde e os cuidados com o bebê, onde são dadas orientações sobre a gravidez, o parto, os cuidados necessários para
a saúde da gestante e como cuidar do bebê nos primeiros anos
de vida.
Ao final do curso, as mamães recebem um lindo enxoval,
feito com muito carinho por um grupo de irmãs voluntárias que
dedicam algumas horas do seu dia-a-dia, na confecção de lindas roupinhas, lençóis, toalhas, mantas, que são entregues para
as futuras mamães dentro de uma banheirinha para a criança.
Além de orientar e preparar a futura mamãe para o desempenho desta valorosa missão, buscamos oferecer a elas o nosso apoio e o nosso carinho, fazendo com que possam sentir
felizes colaboradoras do Criador, no processo da reencarnação.
Marlene Morais
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A DESCOBERTA DE PAULINHO
Era a semana do Natal. A cidade estava
toda enfeitada. Paulinho ficou encantado
com a vitrine daquela loja de brinquedos.
Estes eram os mais variados e bonitos; e, bem no meio, estava
um enorme boneco, representando um Papai Noel sorridente,
vestido com sua roupa característica.
Só que a roupa era de tecido diferente, com um brilho especial, o que tornava a vitrine belíssima, chamando a atenção de
todos.
O menino, depois de admirar a vitrine, continuou o caminho e,
dobrando à esquerda, passou por outra loja. Esta era mais simples, mas apresentava uma cena inesquecível: a do nascimento
de Jesus. Estava ali a manjedoura, o berço de palha, o menino
deitado e sua mãe de joelhos, fitando-o. Por perto, viam-se
bonequinhos, representando os pastores, e outros, que imitavam os animais. Era um presépio simples, sem muitos detalhes,
mas mostrando o principal: Jesus, no dia em que renasceu entre
os homens.
Paulinho voltou para a casa e começou a pensar. Eram duas
vitrines, duas imagens. Papai Noel e Jesus. Qual a diferença?
.

Ele era pequeno, mas já observava muita coisa. Sua família não era rica, mas tinha certeza de que seu pai poderia
comprar algum daqueles brinquedos que vira junto de Papai
Noel.
Mas a Railda, a empregada de sua casa... Certamente que
não. Tinha cinco filhos, morava num subúrbio distante e, provavelmente, o dinheiro que ganhava era só para a comida.
E que dizer daqueles outros garotos que ficavam na esquina, pedindo um trocado aos que passavam? Eram maltrapilhos, sujos. Brinquedo? Só na vitrine, para olhar...
Aí, Paulo lembrou da outra vitrine, a do presépio. Ela era
simples e o menininho ali representado estava num berço de
palha... Nem luzes, nem cores, só o céu estrelado e o ar de
adoração de todos os que olhavam.
Então ele descobriu a diferença. Natal não é Papai Noel,
não são brinquedos. Natal é comemoração do aniversário
de Jesus, que, como modelo divino, mostrou aos homens a
felicidade, residindo na humildade e no amor, bens eternos
que permanecerão conosco.
do Livro: O melhor é viver em família. Ed CELD, vol 12

MOCIDADE ESPÍRITA SERVOS DE JESUS
QUANDO? A reunião é realizada
QUE É MOCIDADE ? A Mocidade é uma reunião, voltada aos sábados, de 17:30 às 19:00 hs
para jovens, onde se aborda temas da doutrina espírita e assuntos à Av Xavantes, 380, Jardim Pérola.
de interesse da adolescência.

Participe conosco dessa tarde
fraterna
e ajude, você também, a
PARA QUEM ? para você que possui idade acima de 14
construir
dias melhores.
anos e que busca entendimento da vida atual e futura.

Centro de Educação Infantil.
Creche e pré-escola (cianças de
3 a 5 anos). Ajude-nos a educar.
Torne-se um colaborador.
Informações no local,
pelo telefone. 3354-8371, ou
www.servosdejesus.org.br.
.
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