
 

 

 
30 de junho de 2002 

Retorna ao Mundo Maior  

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER 

A maior “antena psíquica” do Século XX 

O mais fiel instrumento divino no desdobramento da Obra 

Kardequiana 

A ele nossa eterna GRATIDÃO! 

TOMBAMENTO DO GRUPO ESPÍRITA DA PRECE DE CHICO XAVIER 
 

        O  GRUPO ESPÍRITA DA PRECE DE CHICO 

XAVIER (Av.João XXIII, 1469, Parque das Américas), sob 

a coordenação de nossos irmãos Dr. Eurípedes Higino dos 

Reis e Maria Elisa Dias, realizou no dia 15 de maio de 2021, 

sábado, sua última reunião, encerrando, assim, suas 

atividades.  

          É que a Prefeitura Municipal de Uberaba comprou o 

imóvel e vai realizar seu tombamento histórico e cultural.  

        Tal possibilidade foi apresentada em reunião, no dia 18 de maio de 2021, do CONPHAU 

(Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba) para preservar a memória 

do médium Chico Xavier, na cidade.  

        Na reunião virtual, a prefeita Elisa Araújo citou as negociações iniciadas para a 

desapropriação, pelo município.  

        A partir das tratativas apresentadas pelo Governo Municipal, o CONPHAU deliberou por 

começar os estudos para o tombamento do conjunto material e imaterial de Chico Xavier. 

        O próximo passo é levantar e produzir relatórios e dossiês a respeito da Casa da Prece e do 

acervo do médium. Os conselheiros se manifestaram que os patrimônios, relacionados ao líder 

espírita, devem ser protegidos e preservados.  

        As atividades do Grupo Espírita da Prece foram remanejadas para a Casa de Memórias e 

Lembranças  Chico Xavier (reuniões públicas na 3ª, 5ª e 6ª feiras, às 19h30), à Rua D. Pedro I, 

165 – Parque das Américas, endereço onde o médium viveu. No dia 18 de maio, terça-feira, foi 

realizada a primeira reunião na Casa de Memórias. (Alguns extratos do “Jornal da Manhã” – de 

19/05/2021).  

 

ANO XXVI – nº 263 – JUNHO – 2021 
1960 – 2021: 61 ANOS de fundação da AME/Uberaba 

1954 – 2021: 67 ANOS da “COLETA” 
UBERABA: sede do CRE-SUL TRIÂNGULO  

 

 



 

ABERTA AS INSCRIÇÕES do XV FEMEU 
 

REGULAMENTO DO XV FEMEU VIRTUAL 
FESTIVAL DE MÚSICA ESPÍRITA DE UBERABA 

 

I – DA PROMOÇÃO 

Artigo 1 – O XV FEMEU – FESTIVAL DE MÚSICA ESPÍRITA 
DE UBERABA é uma iniciativa da UMEU – União da Mocidade 

Espírita de Uberaba, realizado com o apoio da AME – Aliança 

Municipal Espírita de Uberaba e UEM – União Espírita Mineira. 

 
II – DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 2 – O XV FEMEU é um Festival de composições inéditas, 

voltado à temática espírita e tem como objetivos: 
a) Valorizar a arte produzida no movimento espírita; 

b) Incentivar a participação e criação artística das músicas 

espíritas; 

c) Proporcionar a descoberta de novos talentos no 
movimento espírita. 

d) Divulgar e promover a música espírita. 

e) Promover o intercâmbio artístico e cultural em todo o Território Nacional; 

f) Promover a Doutrina Espírita. 
 

III – DA CARACTERÍSTICA 

 

Artigo 3 – O XV FEMEU será realizado com músicas estritamente espíritas e inéditas. 
 

IV – DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 4 – As inscrições serão realizadas no período de 01 de junho à 19 de julho de 2021, através  do link: 
https://forms.gle/kNzs7eb3uinzKKvC7 

a) A música será gravada e postada no Youtube na categoria não listado (que não é publico). 

b) O vídeo da música gravada será enviando pelo https://wetransfer.com/ até 2 gigas, ou por qualquer outro link 

que possa ser baixado o arquivo de vídeo, colocando o e-mail: festivaldemusicaespirita@gmail.com. 

c) O vídeo da composição poderá ser gravado com qualquer tipo de câmera ou celular, desde que seja gravado 
no formato: MP4, tamanho: 1920x1080 30fps/NTSC, na posição horizontal, se for com celular. E com a câmera 

ou celular fixos sem movimentação, sem trucagem ou efeitos de edição, som claro e bem audível e imagem 

nítida. 

d) A gravação deverá evidenciar a performance do(da) cantor ou cantores e do(s) músico(s) acompanhante(s). 
e) O vídeo deverá ser gravado sem apresentações prévias. Não será necessário dizer o nome da música, nome(s) 

do(s) compositor(es), e histórias. 

f) Não serão admitidas alterações ou complementações posteriores à inscrição da música. 

g) A validação da inscrição será realizada por meio de e-mail de confirmação a ser enviado pela organização do 
XV FEMEU. 

h) O vídeo deverá ter qualidade mínima de resolução (full HD 1920X1080) de imagem e som, com gravação 

horizontal. 

i) Haverá um suporte técnico para o formato do vídeo, bem como, qualquer informação sobre a gravação, e o 
envio do mesmo, via WhatsApp (34) 99978-1838 (Alcy). 

 

Parágrafo Primeiro – Músicas com baixa qualidade de áudio ou vídeo e que não tenha seguido o Artigo 4º, não serão 

avaliadas, sendo desclassificadas automaticamente.  
 

Artigo 5 – Poderão se inscrever no XV FEMEU: 

a) Músicos espíritas residentes em qualquer cidade do Território Nacional (Brasil). 

b) Músicos espíritas brasileiros que residam em outros países. 
c) Músicos espíritas dos países de língua portuguesa. 

 

Artigo 6 – As inscrições serão gratuitas, limitando-se a uma composição por autor ou por interprete, músico ou 

grupo/coral. 
 

Parágrafo Primeiro – Os músicos poderão inscrever a mesma música inscrita FEMEU anterior de qualquer edição que 

não foi classificada para a final. 

 
Parágrafo Segundo – Não será permitida a inscrição de músicas ou mensagens ditadas por espíritos através de 

qualquer médium e em qualquer tipo de mediunidade. 

 

Artigo 7 – As composições, letras e músicas deverão ser inéditas e não poderão ser plagiadas.  
 

Parágrafo Primeiro – Entende-se por inédita a obra musical que nunca tenha sido gravada comercialmente e, como 

original, a que não advir de plágio total ou parcialmente, adaptação ou citação poética de outros autores, ou ainda, 

uma música já existente. 

https://forms.gle/kNzs7eb3uinzKKvC7
mailto:festivaldemusicaespirita@gmail.com


 

Parágrafo Segundo – Não perderá o caráter de inédita, a música que tenha concorrido em outros Festivais de Música 
Espírita, ou que tenha sido gravada em CD independente. 

 

Parágrafo Terceiro – A responsabilidade sobre proteção e direitos autorais das obras musicais apresentadas 

competirá, em sua integralidade, aos próprios autores e participantes responsáveis por sua apresentação, eximindo de 
toda e qualquer responsabilidade a coordenação do FEMEU e da UMEU – União da Mocidade Espírita de Uberaba. 

 

Artigo 8 – A Inscrição da música no XV FEMEU pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente 

regulamento, valendo como contrato de adesão incluindo toda a programação e divulgação do evento, sob pena de 
eliminação e desclassificação. 

 

V – DA CLASSIFICAÇÃO 

 
Artigo 9 – Todas as músicas inscritas serão avaliadas pela “Comissão Avaliadora do FEMEU” especialmente escolhida, 

formada por espíritas, e seguindo o Regulamento o XV FEMEU e deverão estar dentro dos princípios da Doutrina Espírita.  

 

Parágrafo Primeiro – O período de avaliação e seleção será de 20 a 26 de julho de 2021. 
 

Parágrafo Segundo – Serão aprovadas as músicas que obtiverem o consenso da “Comissão Avaliadora do XV FEMEU”. 

 

Artigo 10 – Todas as músicas aprovadas pela “Comissão Avaliadora do XV FEMEU” serão publicadas nas redes sociais 
do FEMEU, sendo: Facebook, YouTube, e também no Blog: femeu.blogspot.com, e os respectivos autores receberão e-

mail informando o resultado da classificação. 

 

VI – DA APRESENTAÇÃO 
Artigo 11 – Todas as músicas classificadas (gravações) serão apresentadas no dia 03 de agosto de 2021, às 20h 

através dos canais do Facebook e Youtube. 

 

Parágrafo Primeiro – As músicas serão apresentadas de acordo com o sorteio a ser realizado no dia 27 de julho de 
2021 e divulgado por e-mail e redes sociais. 

 

Parágrafo Segundo – De acordo com a quantidade de músicas classificadas, as apresentações se estenderão aos dias 

posteriores, sendo amplamente divulgados. 
 

Artigo 12 – Um mesmo músico ou grupo só poderá defender e apresentar uma música. 
 

Artigo 13 – O XV FEMEU (virtual), não haverá premiação, sendo um Festival de Música Espírita com apresentações 

gravadas e que foram selecionadas pela Comissão Avaliadora do FEMEU.  

 
IX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 14 – Os autores cedem os direitos de exploração e divulgação de suas músicas por rádio, televisão, Internet ou 

qualquer outro meio existente ou que venha a ser criado, assim como da gravação, sem qualquer ônus ou processo 
para a Comissão Organizadora e/ou promotora do XV FEMEU, ficando vedada a exploração que não seja para a 

divulgação da doutrina espírita. 

 

Parágrafo Primeiro – A cessão da exploração e divulgação da música pelo seu respectivo autor ao FEMEU – Festival 
de Música Espírita de Uberaba se dá exclusivamente para divulgação da música espírita e da Doutrina Espírita, ficando 

vedado o repasse dos direitos de exploração e ainda não exclui, em hipótese alguma, o direito do autor de também 

explorá-la da forma que melhor lhe aprouver. 

 
Parágrafo Segundo – O objetivo primeiro da exploração das músicas é a divulgação das obras e de seus respectivos 

autores, bem como da Doutrina Espírita. 

 

Artigo 15 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, sendo soberana em 

suas decisões. O mesmo se aplica aos eventuais problemas e/ou dúvidas que surgirem em todas as etapas do FEMEU 
até à sua realização e divulgação dos resultados.  

 

Uberaba, 01 de março de 2021. 

 
LUIZ CARLOS DE SOUZA e ALCY PEREIRA JUNIOR 

Coordenadores do FEMEU 

 

INFORMAÇÕES: 
E-mail: femeu.uberaba@gmail.com  

WhatsApp: Alcy: (34) 99978-1838 // Luiz Carlos: (34) 99969-7191 

Blog: http://femeu.blogspot.com/ 
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FAMÍLIA EM REDE  

 
 
Todas as SEGUNDAS-FEIRAS 
Das 20 às 21 horas 
 
Realização: Área da Família (AFAM) 
 
 
 
 
 

 

VALORIZAÇÃO DA VIDA 
 

 
                Área de ATENDIMENTO ESPIRITUAL (AAE) 

Dia: 06 de junho (domingo) 
19 horas 

 
 
 
 

 

 
 

 

LIVE ESPÍRITA: Protagonismo Evangelizador 

🤔 convite? reajuste? Por que estou na evangelização? 

      estou pronto para assumir esse compromisso com Jesus? 

      como posso, frente a tudo que ainda preciso trabalhar em mim, auxiliar na 
regeneração do mundo? 

🥳 no mês de aniversário de *Falando de Evangelização* o presente é para 
você evangelizador. Venha conversar conosco sobre as alegrias e os desafios 
do protagonismo evangelizador. 
*Dê sua opinião, faça os seus comentários e perguntas ao vivo, nos traga as 
suas experiências. Contamos com a sua participação ativa! * 

       Sábado 19/06/2021 às 19:30 horas 

              Transmissão ao vivo pelas páginas: 
*You Tube Coromandel Espírita:* 
https://www.youtube.com/watch?v=N6cDD5SFdq8 
*Youtube Seridó Espírita:* 
https://www.youtube.com/watch?v=wDE_LIa7o64 
*Facebook Coromandel Espírita* 

https://www.facebook.com/coromandelespirita/videos/?ref=page_internal 

        esperamos você lá!          

 

PROGRAMA ESPÍRITA DE RÁDIO, promovido pela AME Uberaba 

 Sob a responsabilidade da Área da Comunicação Social Espírita (ACSE), da AME/Uberaba, 
teve início no mês de maio pp., programa na Rádio Cultura FM, 104,9, todas as segundas, quartas 

e sextas feiras, das 13h30 às 14h30, sob a denominação de “Uberaba Espírita”.  
 Constitui-se de três blocos: 1- Evangelho e Você; 2- Momentos com Chico Xavier; 3- 

Espiritismo responde (serão lidas as perguntas dos ouvintes e respondidas). 
 Parabéns pela iniciativa! É uma grande oportunidade de divulgação de nossa abençoada 

Doutrina!                              P R E S T I G I E! D I V U L G U E 
 



 

COMISSÃO REGIONAL TRIÂNGULO VIRTUAL - CONVOCAÇÃO 
 Será realizada pela UEM/COFEMG a reunião Ordinária da Comissão Regional Triângulo 
(os CRE de Uberlândia, Uberaba, Vazante, Pontal, Alto-Paranaíba, Ibiá/Araxá e Rio Grande), 

conforme a seguinte programação:  
DATA: 26 de junho de 2021, sábado, de 8 às 19 horas 

MODALIDADE: Comissão Regional Virtual 
PARTICIPANTES: 1- DIRIGENTES: Presidentes do COFEMG e dos CRE, GT, convidados  

                              e Secretário Regional 
   2- ÁREAS: Áreas doutrinárias estaduais e dos CRE 

PLATAFORMA VIRTUAL a ser utilizada: MEET GOOGLE 
ABERTURA DAS SALAS: O link será disponibilizado no WhatsApp da Comissão Regional e de cada 

Área/COFEMG, às 8 horas do sábado, dia 26/6/21.  
PAUTAS: A secretaria do COFEMG providenciará a divulgação de todas as pautas.  

EQUIPAMENTO: Os participantes poderão utilizar qualquer equipamento: celular, Ipad, PC, etc., 
desde que esteja conectado à internet e observe a exigência ou não de ter o App instalado.  

INSCRIÇÕES: Encaminhar até o dia 17/06/21, impreterivelmente, para a secretaria do COFEMG.  
PROGRAMAÇÃO PROPOSTA PARA A SALA DOS DIRIGENTES: 

8 às 9h: Abertura da sala 

9 às 9h30: Leitura, prece e abertura pela presidência 
9h30 às 10h: Informes diversos e participação da reunião 

10 às 10h30: Intervalo 
10h30 às 12h: Projeto “Movimento Espírita” – GT e documento Orientador pós pandemia 

12 às 14h: Almoço 
14 às 15h: Estudos demográficos e mapeamento geográfico da CRT 

15 às 16h: Orientação COFEMG sobre a utilização dos logos, redes sociais ou mídias 
16 às 16h30: Intervalo 

16h30 às 18h30: Espaço dos CRE da CRT 
18h30 às 19h: Comissão Regional Triângulo em 2021 (Extraordinária)/2022 (Ordinária) 

Alisson Pontes de Souza (Pelo COFEMG/Presidente da UEM) 
 

 

ALGUMAS CASAS ESPÍRITAS COM O TRABALHO DE PASSES/Uberaba 
 

1- CASA ESPÍRITA ADELINO DE CARVALHO 

(Rua Minas Gerais, 366 – Santa Maria – Uberaba/MG) 

5ª. feira:  Evangelho e Passes –19 às 20h 

Domingo:  Evangelho e Passes –7:30 às 8h30 
 

2- GRUPO ESPÍRITA “AMOR CRISTÃO”: 

(Rua Manoel Gonçalves de Rezende, 426 – Jd. Induberaba) 

3ª. e 6ª. feira: Evangelho e Passe – 19h 

4ª. feira: Evangelho e Passe – das 7h15 às 8 h e das 19 às 19h15 
 

3- CASA ESPÍRITA “ANDRÉ LUIZ” 

(Rua México, 437 – Vila São José – Fabrício) 

4ª. feira:  Evangelho e Passes – 19h 
 

4- CENTRO ESPÍRITA “AURÉLIO AGOSTINHO” 

(Av. Lucas Borges, 61 – Fabrício) 

2ª., 3ª. e 4ª. feira: Passes – 13 às 14 horas 
 

5- CENTRO ESPÍRITA “CASA DA ANTUZA” 

(Rua Monte Alverne, 228 – Estados Unidos) 

3ª. feira: Evangelho e Passe Coletivo – 19h30 às 20h 

 
 

 



 

6- CASA DE MEMÓRIAS E LEMBRANÇAS  CHICO XAVIER 

(Rua D. Pedro I, 165 – Parque das Américas) 

2ª a 6ª feira: Passes - das 7h30 às 9h 

3ª, 5ª e 6ª feiras: Estudo, Passes e Palestras – 19h30 
 

7- “CASA DO CINZA” 

(Rua Quirino Luiz da Costa, 249 – Estados Unidos) 

3ª. feira: Passes – 18 às 19h15 
 

8- COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ 

(Rua Professor Eurípedes Barsanulfo, 157 – Parque das Américas) 

2ª., 3ª. e 4ª. feira: Passes – das 7 às 8 horas 

2ª., 3ª. e 4ª. feira: Passes – das 14 às 15 horas 
 

9- CENTRO ESPÍRITA “FÉ, AMOR E CARIDADE” 

(Rua Alemanha, 840, Boa Vista) 

5ª. feira e Sábado: Passes –  das 18h30 às 19h30 
 

10 – CASA ESPÍRITA “FÉ E ESPERANÇA” 

(Rua Virgínia, 501 – Residencial Estados Unidos) 

3ª e 5ª feira: Passes – das 18 às 18h30 
 

11- FRATERNIDADE CRISTÃ “HILÁRIO SILVA” 

(Rua Araxá, 156 – São Benedito) 

2ª a 6ª feira: 7 às 8 h// 2ª, 5ª e 6ª feira: 18h30 às 19h30 

Sábado: 15 às 16 h// Domingo: 7h30 às 8h30 
 

12- GRUPO ESPÍRITA “IRMÃ LURDINHA” 

(Rua Jacy Carvalho Rodrigues da Cunha, 146 – Cidade Ozanan) 

2ª. feira: Passe e palestra - 19 h  
 

13- LAR ESPÍRITA “IRMÃ VALQUÍRIA” 

(Rua Arapongas, 859 – Valim de Melo II) 

4ª feira: Passe – 13 h// 5ª. feira: Passe – 19 horas 
 

14- LAR ESPÍRITA “JARBAS LEONE VARANDA” 

(Rua Henrique Dias, 966 – Estados Unidos) 

3ª. feira: Passes – 7 às 8h3// 6ª. feira: 19 às 20 h 
 

15- CASA ESPIRITA JOÃO URZEDO 

(Rua Joana Maria de Jesus, 660 – Vila Esperança II) 

2ª., 3ª. e 4ª. feira: Passe coletivo – 19h 
 

16- CASA ESPÍRITA LAR DA PAZ DE JESUS 

(Rua São Vicente de Paula n. 493 – Abadia) 

4ª. feira: Evangelho e Passes -  19h 
 

17- CASA ESPÍRITA “LEGIONÁRIOS DO BEM” 

(Rua Guiana, 144 – Fabrício) 

3ª.  feira: Passes – 19h 

 

 

18- GRUPO ESPÍRITA “LUZ E FRATERNIDADE” 

(Rua Benjamim Bernardino da Costa, 730 – Costa Telles, 1) 

5ª. feira: Passes - 19h30 
 



 

19- GRUPO ESPÍRITA “MARIA DE NAZARE” 

(Av. Nossa Sra. de Lourdes, 672 – Parque das Gameleiras ) 

2ª. e 5ª. feira: Passes – 19h30 às 20h (coletivo) 
 

20- LAR FRATERNO “MARIA DOLORES” 

(Rua Djalma Castro Alves, 1630 – Amoroso Costa) 

2ª. feira: Passe Coletivo – 19h 
 

21-  GRUPO ESPÍRITA “MERCEDES CHAVES” 

(Rua Segismundo Mendes, 50 – Centro) 

2ª. e 4ª. feiras: Passes – 8 às 9h30 
 

22- CASA ESPÍRITA DE SCHEILLA 

(Rua Venezuela, 422 – Fabrício) 

2ª. e 4ª. feira: Evangelho e Passes – 19 às 20 h 
 

23- CENTRO ESPÍRITA “UBERABENSE” 

(Rua Barão de Ituberaba, 449 – Estados Unidos) 

2ª. feira: Evangelho e Passes – 19h às 20 h// Sábado: Passes – 16 horas 

 

 
 

UNIÃO ESPÍRITA MINEIRA: 113 ANOS! 
 

      A história da União Espírita Mineira é simples, mas sempre contou com a 

participação de notáveis companheiros que honraram a sua memória. 

 Em 1902, o Dr. Teixeira de Magalhães, cheio de fervor e desejo de 

disseminar a luz, resolveu fazer algumas sessões em sua residência, localizada 

na Avenida Carandaí, em Belo Horizonte.  Faziam parte desse grupo: Dr. 

Antônio Teixeira Duarte, Modesto Lacerda, Dª. Felicíssima Teixeira, o 

médium Manuel Felipe Santiago e o mais antigo dos espíritas da região, 

Joaquim Menezes. 

 No dia 03 de abril de 1903, desencarna o Dr. Teixeira de Magalhães e, assim, 

as reuniões particulares são suspensas. Mas, o abnegado Joaquim Menezes - 

juntamente com o mesmo grupo e acrescido de novos e entusiasmados 

integrantes, entre os quais se destacava Antônio Lima - lembrou-se de fundar 

uma associação espírita, a primeira da Capital Mineira, com o título de União 

Espírita de Belo Horizonte. 

 Essa associação teve sua fundação em 01 de outubro de 1904, e seus 

estatutos foram assinados pelo seu idealizador. Compunham o corpo diretivo 

os senhores: Arthur Quites (Presidente), Turiano Pereira (Vice-Presidente), 

Manoel Bento Alves (Secretário), Oscar Pereira (Tesoureiro) e Antônio Gomes 

da Silva (Procurador). 

 Em 24 de junho de 1908, os espíritas (que comporiam a primeira Diretoria 

da UEM e residentes em Belo Horizonte e suas imediações) reunidos, ao meio dia, na casa de Modestino Elisano 

D’Arnide, na Rua dos Caetés, esquina da Avenida São Francisco (atual Av. Olegário Maciel), decidem fundar 

uma sociedade para propaganda ostensiva e estudo teórico e prático da Doutrina Espírita, sob a denominação 

de Federação Espírita Mineira, à qual poderiam filiar-se todos os agrupamentos existentes no Estado.  

 Com a fundação, a Federação Espírita Mineira encampou a União Espírita de Belo Horizonte em 09 

de julho de 1908, e mudou de nome para União Espírita Mineira (UEM). 

 24 de junho de 1908, é tida como a data oficial da fundação da União Espírita Mineira.  

 Na mesma data, foram criados o jornal “O Espírita Mineiro” – que teve o primeiro número em 01 de 

agosto de 1908 e a Livraria Espírita.  

        Antônio Lima foi seu primeiro presidente (de 1908 a 1913) e o atual é Alisson Pontes de Souza, desde 2019.  

 

 



 

 
 

 

 

 

Foto da 1ª. reunião realizada na Casa 

de Memórias e Lembranças Chico 

Xavier, dia 18 de maio de 2021, às 

19h30.  
 

 
 
 
 
 
 

 

SITE “BÍBLIA DO CAMINHO” / INSTALE!  

ATENÇÃO, COMPANHEIROS, NÃO DEIXE DE INSTALAR EM SEU MICRO, ESTE SITE 

IMPORTANTE E COMPLETO:  

BÍBLIA DO CAMINHO// A Bíblia do Caminho é uma compilação das obras completas de 

ALLAN KARDEC e de FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, além de uma versão do ANTIGO 

e NOVO TESTAMENTO, no formato hipertexto.  

Este livro eletrônico é uma verdadeira biblioteca espírita digital on-line, constituído de uma 

coleção de livros virtuais inter-relacionados e um Índice Temático Principal — poderosa 

ferramenta de busca por assuntos, nos mais de mil temas disponíveis para pesquisa. 

Acesse, agora, o site: www.bibliadocaminho.com.br e instale em seu micro.  
 

 

NOVO SITE DA AME/UBERABA 

Acesse o novo site da AME de Uberaba: www.ameuberaba.org.br . Está com 

muitas novidades!  
 

Maria Luísa Andrade Oliveira e Maria José Castro Miranda (Pela Área)                                                      Sonia Barsante Santos (Pela AME) 

 
 

http://www.bibliadocaminho.com.br/
http://www.ameuberaba.org.br/

