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 COMECE PELO COMEÇO! 
ESTUDE AS OBRAS BÁSICAS 

DO ESPIRITISMO. 

 

 

 

USE Intermunicipal de São Carlos – R. Pe Teixeira, 1.806 - Cx. Postal 390 - Fone 3307-5495 - 13560-210 - São Carlos - SP 

E-mail: usesaocarlos@gmail.com / Site: www.usesaocarlos.com.br / Facebook: USE - União das Sociedades Espíritas de São Carlos 

“Não te esqueças, pois, de que 
se, verdadeiramente aceitas o 
Cristo e a “Ele” te afeiçoas, 
serás conduzido para Deus. 
(Emmanuel)” 

 
Descrever o que foi a 10ª Feira 

do Livro Espírita na Cidade de 
Ribeirão Bonito é impossível. 
Por mais que digitemos ou, 
ainda, por meio de caneta ou 
lápis tentemos discorrer, não 
será possível. Por que o 
resultado desse encontro está 
nos nossos corações, nos 
nossos Espíritos. Só os anjos 
guardiões podem dizer. 

No 1º dia: A nossa irmã Vera 
nos deu uma mostra de 
coragem força e fé, superação e 
paz, discorrendo sobre as “Bem 
Aventuranças e as Leis 
Naturais”. 

No 2º dia: Quanta alegria por 
toda a feira. A Equipe do 
Desenho Mediúnico para Saúde 
se fez presente. Nossos 
corações dispararam ao sentir a 
presença da Equipe Médica 
Espiritual, sem a qual a equipe 
encarnada nada pode fazer.  

No 3º dia: Quanta Alegria!!! A 
presença de nossa irmã 
Suelizinha, que discorreu sobre 
“Experiências de Quase Morte”, 
e o grupo Banda Blanca, com 
músicas especialíssimas, 
fizeram surgir luzes e flores, as 
quais se espalharam por todo o 
ambiente 

No 4º dia: No período da tarde, 
Paulo Toma esteve com as  

crianças mostrando, por meio de 
seu trabalho, as mágicas de 
amor para encontrar Jesus. À 
noite, as vidas se fizeram ainda 
mais felizes e alegres e os anjos 
cantaram junto e ao redor de 
nosso irmão Allan Vilches. As 
Estrelas brilharam e os sorrisos 
se abriram dos corações de 
todos que estiveram presentes. O 
agradecimento e a reverência 
aos amigos de Luz são 
essenciais. Ensinaram-nos que 
todas as barreiras e dificuldades 
podem ser superadas a qualquer 
instante quando erguemos 
nossos olhos e encontramos 
Deus. 

 

Rumo a 11ª Feira!!!! Com 
muita Alegria!!!! 

A Casa Espírita de Caridade Dr. 
Pirajá da Silva agradece a 
colaboração de todos os irmãos, 
encarnados e desencarnados 
que colaboraram em prol de mais 
uma Feira do Livro Espírita! 
Nosso coração agradece sorrindo 
e em Paz!!! 

 
 
“Sem Jesus, uma flor tem mil 

espinhos. Com Jesus, um 
espinho tem mil flores. (Dr. 
Bezerra de Menezes)”  
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