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ORAÇÃO
D.Villela
a tradição cristã existem situações –
como a do suicida e a do criminoso que morre galvanizado no ódio
– que implicariam em condenação irrevogável ao sofrimento eterno, achando-se
os nossos irmãos nelas incursos definitivamente incapacitados ao progresso e à
recepção de quaisquer benefícios provenientes do amor de nosso Pai. Tais ideias,
no entanto, começam a ser questionadas
pelo moderno pensamento teológico, de
vez que, de certa forma, equivaleriam a
uma falha na Criação Divina, indicando
que o Criador, em casos como estes, teria
perdido o controle de sua obra, mostrando-se incapaz de educar seus filhos, como
se espera dos pais humanos, vendo-se na
contingência de encaminhar muitos deles
a sofrimentos cruéis por toda a eternidade.
Não percebiam os religiosos na Antiguidade, quando esses conceitos foram elaborados, o absurdo de atribuir tais atitudes
ao Criador, apresentado, então, com as
mesmas características dos monarcas humanos e só bem mais tarde como Senhor
de inteligência e bondade soberanas, o
Pai, a que se referia Jesus.
As religiões reencarnacionistas jamais fizeram tais suposições por saberem
que a Suprema Bondade a tudo preside,
a todos educando para a felicidade mediante o conhecimento e a vivência das
Leis Divinas. Sabemos, no entanto, que
pessoas superficialmente informadas acerca da reencarnação e do mecanismo da
causalidade propõem a não intervenção
nas situações de sofrimento, afirmando
que elas decorrem do princípio de causa e efeito (o carma, como também é
chamado), devendo seguir seu curso
para melhor beneficiarem antigos infratores, que, assim, mais rapidamente
resgatam seus débitos. O Espiritismo,
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como sabemos, demonstra o equívoco
de tal suposição, esclarecendo que nos
achamos todos em um amplo processo
educativo, que inclui a causalidade, e no
qual, nós, seres humanos – com ou sem
a consciência desse fato – somos agentes
das Leis Divinas na promoção do bem,
convidados a fazê-lo sempre e em toda a
parte, inclusive minorando a dificuldade
e o sofrimento alheios, na certeza de
que nossa ação estará invariavelmente
condicionada a limites estabelecidos pela
Divina Bondade.
A questão da prece pelos chamados
mortos é particularmente delicada para os
que imaginam que vivemos apenas uma
vez na Terra, tendo, após essa oportunidade única, definitivamente fixado o nosso
destino após a morte. Tal noção, como
lembramos acima, atualmente começa a
ser reavaliada.
Consoante a Doutrina Espírita somos
convidados a ajudar encarnados e desencarnados, e a prece constitui valioso recurso para nossa ação, pois existimos, todos,
na realidade sem limites da Onipresença
Divina, sendo livres para fazer o bem,
onde, quando, como e quanto quisermos,
refletindo o amor de nosso Pai, que, como
filhos, possuímos igualmente em nosso
íntimo, em manifestação progressiva a caminho da plena identificação com o Amor
Maior que permeia toda a Criação.
◊

“O Livro dos Espíritos” (questão
664).
BREVE REFLEXÃO
SOBRE A FÉ
George Abreu de Sousa

“O

Evangelho segundo o Espiritismo”, no seu capítulo 19, estuda
os efeitos da fé sobre a nossa
vida. Kardec, em suas ponderações iniciais sobre o assunto, coloca a necessidade
de uma postura de confiança diante dos

desafios, ensinando-nos que a crença nas
próprias forças é parte importante no conjunto, influenciando diretamente em nossos resultados. Está assim escrito: “[...] é
certo que a confiança nas próprias forças
torna o homem capaz de executar coisas
materiais que não se pode fazer quando se
duvida de si.” (item 2).
Até parece milagre, mas conseguimos
realizar nossos mais incríveis e aparentemente inalcançáveis propósitos quando temos confiança em nossa capacidade. Essa
confiança nas próprias forças atua sobre
os obstáculos, removendo-os ou gerando
mecanismos para ultrapassá-los.
Um simples instante de dúvida em
nossa capacidade e somos envolvidos em
uma enxurrada de temores que, tomando
conta de nossas ações, desvanece a energia previamente adquirida enquanto ainda
estávamos com confiança.
A certeza da própria capacidade proporciona maior perseverança na luta, preserva a nossa energia, faz com que encontremos novos recursos, antes invisíveis, e
os obstáculos passam a ser vencidos, sejam eles de todas as naturezas e de todas
as dimensões.
A confiança em si mesmo é elemento
necessário na execução das ações da vida
com sucesso, mas não necessariamente
nos livra de muitos perigos para o nosso
progresso.
Allan Kardec nos alerta: “A verdadeira fé se alia à humildade; aquele que
a possui, coloca sua confiança em Deus
mais do que em si mesmo, porque sabe
que, simples instrumento da vontade de
Deus, nada pode sem Ele.” (item 4).
Uma forte confiança em nossa capacidade, perigosamente desprendida do interesse pelo sentido divino da vida, trilha
com facilidade pelo orgulho, fazendo de
nós mais presunçosos do que confiantes.
Crer em Deus mais do que em si mesmo não significa, de forma nenhuma, não
crer em si mesmo. Ao contrário, quando
confiamos na vontade soberana de Deus,
temos a sensação de que somos instru-
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mentos do Seu poder, e sentimos ainda
mais confiança no que somos capazes de
realizar.
Duas componentes que se somam de
maneira poderosa, confiança em si e absoluta confiança em Deus.
Podemos observar que esse ensinamento preliminar colocado em “O Evangelho segundo o Espiritismo” pode ser
encontrado em outras correntes religiosas
ou em filosofias que ajudam a criatura humana. Devemos esperar que fosse assim
mesmo, porque a verdade se difunde em
todas as áreas do conhecimento.
A Doutrina Espírita amplia esse tema,
já muito bem aceito pela razão, colocando
seus próprios ensinamentos, aí sim, exclusivos do entendimento espírita. Podemos
listá-los:
1 – Quando temos confiança em Deus,
damos clara demonstração de humildade,
e com isso atraímos para próximo de nós
os bons Espíritos, auxiliares na execução
dos planos de Deus. Esse contato nos coloca em níveis superiores da compreensão
humana, aumentando ainda mais a nossa
potencialidade de realização.
2 – A fé não é imposta, mas adquirida.
Nós é que precisamos ir buscá-la e não o
inverso. Vemos isso diariamente nos núcleos espíritas, pessoas buscando e encontrando o que procuram.
3 – A fé pode ser inata, oriunda de
progressos realizados em outras vidas.
A reencarnação é a resposta ao fato de
crianças desde muito novas mostrarem
interesse pelas questões de natureza religiosa. Explica também a facilidade com
que tantas pessoas rapidamente assimilam
as verdades sobre o espírito.
4 – A Doutrina Espírita, alicerçada
nos princípios do magnetismo, nos mostra
que o pensamento aliado à vontade tem
força de modificar o Fluido Universal, o
que nos permite obter fenômenos aparen-

temente impossíveis de ocorrer à luz da
percepção física humana.
5 – A confiança em nossa capacidade
de realização e a fé na superior vontade de
Deus nos colocam numa outra dimensão
vibracional. Passamos a atuar em outro nível do Fluido Cósmico e adquirimos mais
clareza e mais lucidez nas soluções de nossos desafios.
6 – Essa influência do nosso pensamento sobre o elemento primário do Universo não deve ser turvada pelas ideias e
reações originadas dos vícios da alma, que
desgastam a força transformadora da nossa vontade. Quando nos amesquinhamos
moralmente, perdemos a própria confiança, quebrando um dos pilares da fé, e em
colapso nos desprendemos de Deus. O
Evangelho, ajudando em nossa renovação,
é elemento essencial para nos proteger das
investidas da negatividade que mantém
presença constante no nosso planeta.
7 – Lendo os comentários de Kardec,
nos lembramos de que em nosso caminho
estarão a má-vontade, o orgulho, a maldade, a inveja, o despeito e todos os tipos de
desajustes da alma. Não podemos esmorecer com o tipo de adversidade que irá
nos provar. Responsáveis que somos pela
qualidade da energia que nos envolve, precisamos manter o estudo do Evangelho,
refinando nosso procedimento moral, revisando nossas ideias e atitudes. Devemos
considerar que todas as forças modificadoras começam dentro de nós. Conhecendo a
nossa potencialidade individual de realização, mas com respeito à vontade de Deus.
Exercendo o efeito proporcionado pelo pensamento direcionado pela vontade,
mas lapidando-a com o aprimoramento
moral, começaremos a exercitar o poder
da fé. Até que um dia diremos para uma de
nossas dificuldades: “Transporta-te daqui
para ali”, e ela se transportará, e nada nos
será impossível.
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Pesquisador dos mais conhecidos
em seu tempo, o italiano Ernesto Bozzano
(1862-1943) realizou muitos estudos
sobre os fenômenos espíritas. É de
sua autoria, por exemplo, obras como
“Investigação sobre as manifestações
supranormais”, “Xenoglossia”, “Dos fenômenos de bilocação” e “Animismo ou
Espiritismo?”. Agora, a Fundação Espírita
Humanista Allan Kardec, da Argentina,
está editando, em espanhol, mais um trabalho do respeitado pesquisador, o livro
“Monografías, Ing. Ernesto Bozzano”
(Monografias,
Engenheiro
Ernesto
Bozzano). Reúne abordagens de Bozzano
sobre os temas “Cérebro e pensamento”,
“O objeto da vida em defesa da alma”,

“Reminiscências de uma vida anterior”,
“As forças ideoplasmáticas”, “Formas
do pensamento” e “Ideoplasma”, sendo o
último capítulo dedicado às “Conclusões”.
Os interessados devem fazer contato
diretamente com a “Fundación Espírita
Humanista Allan Kardec – Departamento
Editorial 18 de Abril”: Av. Entre Ríos
1181 – telefax (054-011) 4306-7030 –
C1080 ABF – Buenos Aires – Argentina
– correio eletrônico espírita@fehak.com.
ar e página www.fehak.com.ar.
BIELORRÚSSIA
A tradução do livro “Paulo e Estêvão” para o russo
acaba de ser concluída por Spartak
Severin, conhecido
colaborador
do
Conselho Espírita
Internacional
(CEI). Junto a esta
boa notícia soma-se ainda a de que Severin já iniciou a
tradução de um outro romance histórico
do Espírito Emmanuel psicografado por
Chico Xavier, o livro “50 anos depois...”
Além da parte literária, os espíritas
de língua russa comemoram a dublagem,
para o seu idioma, do filme “Nosso Lar”,
realizada por integrantes da TV Belarrussia e atores do “Belarussian National Theatre”. As cópias foram entregues à Federação Espírita Brasileira e ao CEI.
Mais informações sobre as traduções
em russo, diretamente com o poliglota
Spartak Severin: severin@vandex.ru.
ITÁLIA
A “Unione Spiritica Italiana”
(União Espírita
Italiana) disponibiliza em sua
página na internet uma relação de Casas
Espíritas da Itália. A consulta pode ser feita em www.allan-kardec-italia.webs.com,
através do link “Spiritici Gruppi Italia”
(Grupos Espíritas na Itália). Outras informações diretamente com a “Unione”, pelo
correio eletrônico italia.usi@gmail.com
ou em sua sede: Via dei Pescatori, 43 –
Lecco – 23900 Itália.
♦

“Se alguém te desfecha vibrações
contrárias à tua felicidade, endereça a esse
alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor com que lhe desejes felicidade maior.”
“Paz e Renovação”

Emmanuel
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POLÔNIA
O site ‘RIVAIL.
PL’ está colocando a literatura espírita ao
acesso do público polonês.
São dezenas de
títulos que incluem obras de Allan Kardec,
Chico Xavier e Léon Denis, dentre outros,
além de revistas e demais publicações
sobre Espiritismo. Para fazer uma visita,
acesse www.rivail.pl.
PORTUGAL
A União Espírita
da
Região
de
Lisboa promoverá
no próximo 18
de março um
seminário com o
tema “Família: um
projeto divino”. O
local é o Auditório
Metropolitano de
Lisboa, no horário
das 9h às 18h. A
programação completa do evento está em
www.uerl.org, onde é possível baixar a
ficha de inscrição. Informações também
pelo correio eletrônico geral@uerl.org.
NOTAS DA GRANDE IMPRENSA
PENSAMENTO E VIDA

C

ientistas americanos conseguiram
descobrir palavras que pacientes
estavam pensando, com base em
suas ondas cerebrais. A técnica, descrita
na revista científica “PLoS Biology”, se
baseia nos sinais elétricos nos cérebros
dos pacientes que ouviam diferentes palavras. Um computador foi depois capaz de
reconstruir os sons nos quais os pacientes
estavam pensando.
“Segundo os pesquisadores, o método poderia ser usado no futuro para ajudar
pacientes em coma ou com síndrome de
encarceramento a se comunicar” – acrescentou a BBC Brasil, que divulgou a notícia em 1o de fevereiro.
Ano passado, o cientista Jack Gallant,
da Universidade da Califórnia, observando o fluxo sanguíneo, conseguiu estabelecer uma relação das imagens que estavam
na mente de pacientes, e agora, na mesma universidade, Brian Pasley aplica os
mesmos princípios aos sons, estudos que
comprovam como vêm sendo aperfeiçoadas as maneiras de “ler” pensamentos.
*
Não é apenas entre os encarnados que
o pensamento desperta interesse. Entre os
que já fizeram a sua passagem, o pensa-

mento é igualmente objeto de estudo e observações. No capítulo 37 do livro “Nosso
Lar”, por exemplo, André Luiz narra a
preleção da Ministra Veneranda sobre o
assunto:
“O pensamento é a base das relações
espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas
dentro do Universo, algo insubmissas
ainda às leis universais. Não somos, por
enquanto, comparáveis aos irmãos mais
velhos e mais sábios, próximos do Divino,
mas milhões de entidades a viverem nos
caprichosos ‘mundos inferiores’ do nosso
‘eu’. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos,
expõem verdades eternas e profundas, nos
círculos do globo. Em geral, porém, nas
atividades terrenas, recebemos notícias
dessas leis sem nos submetermos a elas,
e tomamos conhecimento dessas verdades
sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será
crível que, somente por admitir o poder
do pensamento, ficasse o homem liberto
de toda a condição inferior? Impossível!”
– pondera a benfeitora, ressaltando, logo
adiante, que, embora as informações que
recebemos sobre a força mental no aprendizado mundano, esquecemos que toda a
nossa energia, nesse particular, tem sido
empregada por nós, em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas ou
prejudiciais a nós mesmos.
“Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas
do mundo, mas com frequência agimos
exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá
ao dever apenas com palavras. (...) Todos
sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária
viciação no desvio dessa força. (...) Uma
ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza; um princípio elevado obedecerá à mesma lei” – informa,
alertando, mais uma vez, sobre a importância do pensar. “O pensamento é força
viva, em toda parte; é atmosfera criadora
que envolve o Pai e os filhos, a Causa e
os Efeitos, no Lar Universal. Nele, transformam-se homens em anjos, a caminho
do céu ou se fazem gênios diabólicos, a
caminho do inferno. Apreendem vocês
a importância disso? Certo, nas mentes
evolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem
necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de
todas as mensagens silenciosas da ideia,
nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda espécie. Dentro desse
princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento,
prescindindo de forma verbalista especial,
que, nesse caso, será sempre a do receptor;
mas isso também exige a afinidade pura.
Não estamos, porém, nas esferas de abso-

luta pureza mental, onde todas as criaturas
têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns
com os outros, em núcleos insulados, e
somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior
bagagem evolutiva. (...) Compreendamos
a grandiosidade das leis do pensamento e
submetamo-nos a elas, desde hoje” – conclui.
LIVRO É NOTÍCIA
ANUÁRIO ESPÍRITA 2012
Realizada no Rio
de Janeiro, a 15a
Bienal do Livro
veio, mais uma
vez, abrir importante espaço para a
literatura espírita,
e até a recém-eleita presidente do
país foi agraciada,
no famoso evento,
com um exemplar
de “Brasil, coração do mundo, pátria do
Evangelho”, ao passar em frente ao estande da Federação Espírita Brasileira (FEB),
presente entregue pelo próprio presidente
da FEB, Nestor João Masotti.
Depois do sucesso em território brasileiro, chegou a vez de “Nosso Lar” emocionar o público no Festival Internacional
de Filmes de Seatle, um dos mais importantes dos Estados Unidos. Mas o livro
que inspirou o filme também ganhou, em
2011, a sua versão para o grego, graças ao
trabalho editorial do Conselho Espírita Internacional.
Em Havana, cubanos, brasileiros e
espíritas de várias partes do mundo se
confraternizaram no 6o Congresso Espírita Centro-Americano e do Caribe, e no
27o Congresso Espírita Cubano, que homenageou os 150 anos de “O Livro dos
Médiuns”.
No Japão, integrantes da Comunhão
Espírita Cristã Francisco Cândido Xavier,
de Tóquio, além do intenso trabalho de divulgação do Espiritismo e da atividade assistencial, tiveram um outro motivo para
comemorar: a tradução para o japonês de
“O Evangelho segundo o Espiritismo”,
feita por Tomoh Sumi, daquela instituição.
Em Punta del Este, momentos históricos: o 1o Congresso Espírita Uruguaio e o
1o Congresso Espírita Sul-Americano deram nova dimensão à divulgação espírita
em terras uruguaias.
No Brasil, entre os fatos que marcaram as comemorações do centenário de
nascimento do saudoso médium mineiro
teve grande visibilidade o filme “As mães
de Chico Xavier”, que sensibilizou mul-
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tidões ao mostrar a vida de três mulheres
abaladas pela dor da perda de seus entes
amados, mas que tiveram seus destinos
transformados pelo consolo do Espiritismo. E, pouco depois, “O filme dos Espíritos” também emocionaria plateias ao
falar do homem que se salvou do suicídio
depois de ganhar de presente um exemplar
de “O Livro dos Espíritos”.
Em Brasília, os espíritas praticantes
do idioma da fraternidade reuniram-se no
5o Encontro Brasileiro de Esperantistas-Espíritas promovido pela Associação
Brasileira de Esperantistas-Espíritas, responsável pela coordenação das atividades
dos esperantistas-espíritas do Brasil, na
condição de Entidade Especializada filiada ao Conselho Federativo Nacional da
FEB.
Mas enquanto novas luzes se acendiam aqui, no plano físico, outras, humildemente, esmaeciam seu brilho, para
ressurgir, com esplendor ainda maior, na
pátria verdadeira. Despediam-se da Terra
Elias Barbosa, Zêus Wantuil, entre outros
abnegados tarefeiros, deixando para trás,
no adeus silencioso, saudade e os exemplos de vida com Jesus.
Todos esses fatos importantes, e muitos outros, do ano que passou, estão reunidos no “Anuário Espírita 2012”, que
traz, ainda, homenagem especial a Cairbar Schutel, o apóstolo do Espiritismo,
que completa 74 anos de desencarnado, e
a Chico Xavier, que há dez anos regressou
ao Mundo Maior.
Com 224 páginas e tamanho
13,5x18,4cm, o “Anuário Espírita 2012”,
que chega à sua 49a edição, é um lançamento do Instituto de Difusão Espírita
(IDE), de Araras, SP. Pode ser adquirido
em www.ide.com.br. Preço: R$18,00.
MOVIMENTO ESPÍRITA
REVISTA DA ABRAME
A “Revista da
Abrame”, a Associação Brasileira
dos Magistrados
Espíritas,
chega
ao seu 13o número,
com farto noticiário do movimento
espírita
e
uma série de relevantes
artigos
doutrinários. “Drogas: múltiplas faces”,
“Direito de morrer com dignidade”, “Ética, Direito e Espiritismo” e “Sem paz
jurídica não há paz social” são alguns
deles. Em cores e confeccionada em
papel cuchê, tem 60 páginas. Pedidos
para a Abrame: Rua 278, no 264 – Setor
Coim-bra – CEP 74533-070 Goiânia, GO
– telefone (62) 3091-5160 e página www.
abrame.org.br.

“MUNDO ALÉM”, NA TV
A partir de
março, a TV
brasileira conta
com um novo
programa espírita: “Mundo
Além”. Produzido pela TVCEI, do Conselho Espírita
Internacional, e a Federação Espírita Brasileira, vai ao ar pela Rede TV, sempre aos
domingos, às 16h15min, com apresentação de Jorge de Almeida.
“Mostra diversos vídeos com temática
referente à fenomenologia espírita, entre
eles psicografias, psicofonias, pinturas
mediúnicas, assim como relembra os
melhores momentos do ‘Pinga-fogo’
com Chico Xavier. Possui também um
quadro chamado ‘Além do Cinema’,
que analisa diversos filmes, comentados
pelos médiuns Divaldo Pereira Franco e
José Raul Teixeira” – informa a direção
de “Mundo Além”, que terá nesta sua
primeira temporada 24 episódios.
O programa é transmitido também
pela TV Urbana, de Porto Alegre, canal 11
da NET, e canal 55 em UHF, de segunda
a sexta-feira, às 21h. Outros detalhes, em
www.mundoalem.com ou pelo correio
eletrônico contato@mundoalem.com.
CONGRESSO JURÍDICO-ESPÍRITA
Com o tema
“Direitos constitucionais
e
Espiritismo”,
ocorrerá de 7 a 9 de junho, em Campinas
(SP), o 2o Congresso Jurídico-Espírita do
Estado de São Paulo (Conjuresp). Quem
promove é a Associação Jurídico-Espírita
do Estado de São Paulo, que escolheu
como sede do evento o Hotel Nacional
Inn Campinas, na localidade de Jardim do
Trevo. Inscrições e mais detalhes sobre o
Conjuresp, na página www.ajesaopaulo.
com.br.
ENCONTRO DE PARLAMENTARES
E POLÍTICOS ESPÍRITAS
Sem conotação partidária e visando a
discussão do papel
do espírita no processo político, será
realizado ao longo
do dia 31 de março,
no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores de São Paulo (foto), o 1o Encontro
Nacional de Parlamentares e Políticos
Espíritas. Quem promove é a Associação
Global de Realizações no Bem (DuBem),
entidade idealizada por espíritas. Mais
informações podem ser obtidas pelo
correio eletrônico contato@soudubem.
com ou na página www.soudubem.com.

FILME ESPIRITUALISTA
BRASILEIRO
“Area Q”, que estreia nos cinemas
em 13 de abril, é
a mais nova produção do cinema
nacional e trará
temas ligados ao
Espiritismo. É o
que garantem os
responsáveis pelo
filme, dirigido por
Gerson Sanginitto e protagonizado pelo norte-americano
Isaiah Washington e os brasileiros Murilo
Rosa e Tania Khalill.
“O longa-metragem não traz diretamente os fundamentos espíritas, mas faz
refletir sobre a vida extrafísica, utilizando-se de boa dose de licença poética para
falar da emancipação da alma durante o
sono, que não estamos sozinhos no Universo, fala da transição planetária, da
defesa da vida desde a concepção e preservação do meio ambiente, além da reencarnação ser abordada de forma muito
direta” – contam os produtores.
Rodado em Los Angeles e no interior
do Ceará, “Area Q” é coproduzido pela
Estação da Luz, responsável por “Bezerra de Menezes – diário de um Espírito”,
“Chico Xavier – o filme” e “As mães de
Chico Xavier”. Na coprodução do novo
longa também a Mundo Maior Filmes, da
Fundação Espírita André Luiz, que realizou “O filme dos Espíritos”.
Os vídeos sobre “Area Q” estão
em
www.youtube.com/user/
AreaQFilme?ob=0&feature=results_
main.
FEIRÃO “MARIA DE MAGDALA”
No dia 27 de maio, das 7h às 18h,
acontecerá mais um Feirão Beneficente
Pró-Casa Maria de Magdala. É a 11a
edição do evento, que tem ajudado não
só a reunir a família espírita como a
ajudar a instituição a prosseguir com
seu trabalho de socorro aos portadores
do vírus HIV. Quem organiza o feirão é
a Sociedade Espírita Joanna de Ângelis
(Seja), que abre a iniciativa às Casas
Espíritas interessadas em participar com
barracas de artesanato, alimentos, roupas,
livros, entre outros artigos. Para tanto, as
inscrições devem ser feitas até 13 de maio
junto à própria Seja, Rua Maestro Felício
Toledo, 495/520 – Centro – CEP 24030101 Niterói, RJ – telefone (21) 2620-7566
e correio eletrônico sejaeditora@gmail.
com.
O 11o Feirão Beneficente Pró-Casa
Maria de Magdala ocorrerá no Centro
Educacional de Niterói, o Centrinho,
na Rua Itaguaí, 173, em Pé Pequeno, no
bairro niteroiense de Santa Rosa.

