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APRESENTAÇÃO

Este caderno pertence a:

______________________________________

Idade: 
______________________________________

Evangelizadores:
______________________________________
______________________________________

Minha foto



 O presente Caderno da Evangelização foi construído com base na 4ª Coleção de Planos 
de Aula do DIJ-FEB, e organiza-se em Módulos e Unidades, conforme apresentados a seguir:

Módulo I – O Espiritismo
1ª Aula – O Corpo – Dádiva Divina
2ª Aula – Cuidados com o Corpo
3ª Aula – O Corpo – Órgãos do Corpo
4ª Aula – O Corpo – Seus Movimentos
5ª Aula – O Corpo e o Espírito
6ª Aula – O Corpo – Higiene na Alimentação
7ª Aula – O Corpo – Diferenças Físicas
8ª Aula – Deus, Pai e Criador
9ª Aula – Providência Divina
10ª Aula – Confiança em Deus
11ª Aula – Conceito de Prece
12ª Aula – Ação da Prece
13ª Aula – Efeitos da Prece

Módulo II - O Cristianismo
1ª Aula – A Vida de Jesus – Nascimento
2ª Aula – A Vida de Jesus – Sua Infância
3ª Aula – Jesus, Nosso Irmão e Mestre
4ª Aula – Os Ensinos de Jesus
5ª Aula – Os Ensinos de Jesus – Parábolas
6ª Aula – Jesus e a Promessa do Consolador
7ª Aula – A Evangelização Espírita

Módulo III – Conduta Espírita e Vivência Evangélica
1ª Aula – Amor à Verdade
2ª Aula – Boas Maneiras no Lar
3ª Aula – Boas maneiras na Sociedade
4ª Aula – A Família: Respeito e Amor
5ª Aula – A Família: Obediência
6ª Aula – Amizade na Família
7ª Aula – Amor ao Próximo – Colaboração
8ª Aula – Perdão
9ª Aula – Bondade
10ª Aula – Respeito à Propriedade Alheia
11ª Aula – Respeito à Vida dos Semelhantes
12ª Aula – Caridade
13ª Aula – Paciência- Saber Esperar sua Vez
14ª Aula – Nosso Próximo – Boa Vontade
15ª Aula – Amizade na Vida em Sociedade
16ª Aula – Gentileza
17ª Aula – Respeito à Natureza – Amor às Plantas e aos Animais
18ª Aula – Respeito à Natureza – Cuidado com as Fontes de Água
19ª Aula – Culminância
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IDENTIFICAÇÃO

Olá!

 Seja bem-vindo(a) às aulas de Evangelização Espírita.

 Esse CADERNO DA EVANGELIZAÇÃO acompanhará 
você durante todo o ano.

 Nele há várias ati vidades diverti das relaciona-
das a um tema estudado nas aulas de Evangelização. A 
cada semana você poderá fazer uma ati vidade e logo o               
caderno estará todo preenchido!

 Caso você tenha alguma dúvida, peça ajuda a seus 
pais e familiares, e convide-os para parti ciparem desse 
momento especial. 

 Você também poderá conversar sobre os temas das 
aulas durante o Evangelho no Lar.

 O(s) seu(s) evangelizador(es) estão à disposição 
para ajudá-lo. 

 Divirta-se!

Um grande abraço e bom estudo!

Equipe do DIJ
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AULA INAUGURAL
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 
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 O nosso corpo é um presente de Deus, nosso Pai. 
 Ajude a completar o boneco com as partes do corpo que aprendemos na aula!

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Dádiva Divina 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Cuidados com o Corpo
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Nosso corpo precisa ser bem cuidado para estar sempre limpo e saudável. 
Cuidar do corpo é uma forma de agradecer a Deus!

Ligue os materiais de higiene às partes do corpo em que os usamos e ajude nosso 
amiguinho a manter seu corpo limpo!

 



 Aprendemos que os órgãos do nosso corpo são importantes e que devemos sem-
pre usá-los para fazer o bem.

 Ligue os órgãos abaixo às boas ações que podem ser feitas:
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Órgãos do Corpo 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 O corpo foi criado por Deus, e o espírito movimenta o corpo.
 Nós somos espíritos, também criados por Deus, e movimentamos o nosso cor-
pinho.
 Joca aprendeu a movimentar o corpo para fazer boas ações: ele gosta de ajudar 
seus pais na limpeza e arrumação da casa.

 Movimente também o seu corpinho para ajudar a deixar sua casa sempre 
limpa e organizada! Experimente agora mesmo guardar os brinquedos e arrumar 
suas roupas e sapatos!
 Depois, que tal colorir a fi gura acima?

Lembre-se de agradecer a Deus pelo seu lindo corpinho!
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo: Seus Movimentos
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 Aprendemos na aula que somos Espíritos e que nosso corpo é importante para 
existi rmos no Planeta Terra. 
 Aprendemos também o exemplo da lagarta, que se transforma em uma borbo-
leta. Depois de passar um período se arrastando, ela se transforma num casulo, como 
se  esti vesse trocando de roupas. Depois de alguns dias, sai do casulo uma borboleta de 
grande beleza!

Pinte a borboleta com as suas cores preferidas!
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo e o Espírito 
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I     Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Higiene na Alimentação
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Recebemos de Deus um corpo para que possamos nos melhorar enquanto 
estamos na Terra. Devemos cuidar do nosso corpo fí sico através 

de bons hábitos  de alimentação, higiene e saúde.

Leve a criança para lavar a fruta na torneira pelo caminho correto!



Ja
rd

im
 d

e 
In

fâ
nc

ia

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 13

 Todos somos diferentes, mas todos somos fi lhos de Deus e merecemos respeito e 
amizade. 
 O valor das pessoas está no que cada uma tem dentro de si: os senti mentos, as 
idéias, o caráter, a bondade.

As pessoas abaixo também são diferentes!
Ligue cada uma à sua respecti va sombra!

 

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: O Corpo - Diferenças Físicas
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Deus é nosso Pai porque nos criou. Ele é chamado Criador porque criou tudo o 
que existe na Natureza e no Universo: o Sol, a Terra, a Lua, as estrelas e muitas outras 
maravilhas.

Abaixo há várias fi guras misturadas. Circule e pinte as que são criações de Deus! 

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Deus, Pai e Criador
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Conhecemos a história do Peixinho Dourado, que fi cou feliz por descobrir as boni-
tas criações de Deus.

Vamos desenhar os peixinhos amigos de Dourado na fi gura abaixo?

Agora responda: 

Os peixinhos também foram criados por Deus?

Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Providência Divina
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade I: A Criação Divina
AULA: Confi ança em Deus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Nós não vemos Deus, mas sabemos que Ele existe porque nos criou 
e nos deu todas as coisas boas que nos cercam.

Veja na fi gura abaixo algumas coisas boas que estão ao nosso redor. 

Em seguida, desenhe na segunda fi gura as 4 obras de Deus que estão faltando!

Resposta: Sol, nuvens, árvore e pedras



 Nós somos fi lhos de Deus e, por isso, temos a necessidade de nos comunicar com 
Ele. Conversamos com Deus como fazemos com todas as pessoas. Essa conversa com 
Deus chama-se PRECE.

Descubra no desenho quem está falando com quem!

Em seguida, faça uma prece agradecendo a Deus por tudo o que você tem!
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Conceito de Prece
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



 A prece é uma maneira de conversarmos com Deus para agradecer por tudo o que 
recebemos, pedir o que necessitamos ou demonstrar a alegria por sermos Seus fi lhos.

Vamos fazer uma prece?
Desenhe abaixo algo que você gostaria de agradecer 

a Deus e, em seguida, converse com Ele!
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Ação da Prece
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo I      Unidade II: A Ligação do Homem com Deus
AULA: Efeitos da Prece
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Sabemos que todas as preces feitas com amor são ouvidas por Deus.
Você se lembra da historinha do Malhado, contada na aula da evangelização?

Numere as fi guras abaixo na ordem que aconteceu a história e conte para sua família.
Se quiser, pinte a historinha com as suas cores preferidas!

 

(      ) (      )

(      ) (      )
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Jesus nasceu para nos ensinar a AMAR!

Pinte as fi guras abaixo que estão relacionadas ao nascimento de Jesus:

Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: A Vida de Jesus - Nascimento
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Seguimos o exemplo de Jesus quando ajudamos nossos pais e fazemos 
nossas ati vidades com alegria e boa vontade.

Os desenhos abaixo mostram Jesus ajudando seu pai e exemplos de crianças ajudando a 
família. Desenhe no últi mo quadrinho uma forma de você ajudar a sua família!

Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: A Vida de Jesus - Sua Infância
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Jesus nos ensinou como agir e como nos comportar. 

Pinte somente as ati tudes que Jesus, 
nosso Irmão, nos ensinou:

Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: Jesus, Nosso Irmão e Mestre
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: Os Ensinos de Jesus
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Jesus nos ensinou a amar uns aos outros. Todos os dias podemos prati car muitas 
ati tudes de amor às pessoas, à natureza, aos animais... 
 Nesta ati vidade, você vai observar o seu próprio comportamento durante a se-
mana. À medida que o dia for passando, de acordo com suas ati tudes, você desenhará, 
no quadrinho correspondente, corações que representarão as suas boas ati tudes do dia. 
Quanto mais corações desenhar, melhores foram suas ações naquele dia da semana. 
 Veja alguns exemplos que podem ser considerados como boas ati tudes: parti cipar 
do Evangelho no Lar, tomar banho no horário, não reclamar por ajudar nas tarefas do lar, 
ajudar a cuidar do animal de esti mação, respeitar a todos, não brigar com o irmão e com 
os amigos, fazer as tarefas da escola com capricho e boa vontade, cumprimentar os ami-
gos, dentre várias outras. 
 Você vai se surpreender com o resultado no fi nal da semana! 
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Jesus nos contou a “Parábola do Semeador”, e vimos que 
boas plantas surgem de boas sementes.

Nossos amiguinhos aprenderam a plantar! Na primeira fi gura,
 estão as sementes. Na segunda, desenhe as fl ores bonitas que brotaram!

ANTES: As Sementes DEPOIS: As Flores

Módulo II      Unidade I: Jesus e sua Doutrina
AULA: Os Ensinos de Jesus - Parábolas
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo II      Unidade II: Jesus e Kardec
AULA: Jesus e a Promessa do Consolador
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

O Espiriti smo é o Consolador Prometi do por Jesus.

Pinte o desenho que representa a árvore da 
história contada durante a aula. Se quiser, cole algumas folhas 

e gravetos para deixá-la ainda mais bonita!

Conte a história à sua família!
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Nas aulas de evangelização aprendemos sobre Deus, 
Jesus e a Doutrina Espírita. 

Nós também aprendemos que é muito 
importante ter bons senti mentos no coração, 

prati car o bem e fazer amigos.

Desenhe na foto abaixo alguns dos seus amigos da evangelização!

Módulo II      Unidade II: Jesus e Kardec
AULA: A Evangelização Espírita
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



Módulo II      Unidade II: Jesus e Kardec
AULA: A Evangelização Espírita
Data:      /      / 



Ja
rd

im
 d

e 
In

fâ
nc

ia

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE28

 Aprendemos com a Rati nha Mirtes que é importante falarmos sempre a verdade 
para que as pessoas acreditem em nós. 

Conte a história aprendida à sua família!

 Em seguida, que tal completar o desenho da Rati nha Mirtes com as partes que 
faltam?

Divirta-se!

 

Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Amor à Verdade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

Resposta: pés, orelha e boca
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Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Boas Maneiras no Lar
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Você aprendeu que é importante ter boas maneiras e tratar bem a todos, por 
meio de palavras e ações, em casa, na escola e na rua.
 Agora, vamos nos lembrar de como é importante vivermos em paz em nosso lar! 
Alice e Luís também aprenderam que culti var boas maneiras no lar contribui para manter 
a harmonia e alegria na família.

 Vamos pintar a linda foto da família de Alice e Luís?



 Aprendemos na nossa aula de evangelização que é muito importante sermos 
genti s com as pessoas e cuidarmos bem da nossa cidade.

 A fi gura abaixo ilustra uma importante ação para deixarmos nossa cidade sem-
pre limpa e organizada. Ligue os pontos e descubra a fi gura. Depois, pinte-a com as 
cores que preferir!

Lembre-se de sempre prati car boas ações!
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Módulo III      Unidade I: O Autoaperfeiçoamento
AULA: Boas Maneiras na Sociedade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



Ja
rd

im
 d

e 
In

fâ
nc

ia

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA – DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE 31

Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família: Respeito e Amor
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Aprendemos que amar e respeitar os nossos pais e irmãos é contribuir para a fe-
licidade da nossa família.

 Desenhe o seu rosti nho no círculo do meio e, ao redor, o rosto das pessoas da 
sua família.
 Se quiser, você pode desenhar mais círculos!

Lembre-se de agradecer a Deus pela sua família!
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Módulo III      Unidade II: Relações Familiares
AULA: A Família: Obediência
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Você aprendeu com o Pinti nho Pompom que devemos obedecer nossos pais.
 Na família de Pompom todos se respeitam e, por isso, vivem muito felizes!
 Agora, que tal desenhar a família de Pompom em sua casinha? 

Divirta-se!
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 É tão bom ter uma família! 

 Sabemos que nossos pais, irmãos e familiares são nossos melhores amigos.

 Na história dessa semana vimos que uma simples laranja pode ser dividida para 
deixar toda a família feliz. 

 Além de laranjas, maçãs, bananas ou pães, há algo muito importante que também 
pode ser dividido entre todos da família: o ABRAÇO!

 Por expressar todo o carinho que levamos no coração, que tal abraçar as pes-
soas da sua família?

 Certamente todos fi carão muito felizes!

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amizade na Família
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Aprendemos que sempre é importante ajudar as pessoas.
 Abaixo podemos encontrar várias formas de colaborar com o próximo. Faça um 
círculo em volta da única fi gura que não se repete e desenhe-a no espaço em branco! 

Depois, pense: qual dessas ações você já consegue prati car no seu dia a dia?

 

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amor ao Próximo - Colaboração
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Perdão (Desculpar)
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Às vezes, as pessoas têm ati tudes que nos magoam, nos deixam tristes e até com 
um senti mento de raiva. Perdoar é desculpar essas ati tudes. Hoje aprendemos que é im-
portante perdoar.
 Converse com seus pais e desenhe uma situação em que:

 Você pediu desculpas:

 Você desculpou alguém:

 

 



Aprendemos que a bondade 
é uma importante virtude. 

Ser bom é ajudar as pessoas. Vamos exercitar?

Desenhe nos quadrinhos abaixo do que 
nossos amigos precisam:

 

João está com 
sede 

Lia deseja 
brincar 

A roupa de 
Lúcia está 
rasgada 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Bondade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 



Você está com algo emprestado? Lembre-se de cuidar 
com muito carinho e devolver em bom estado!

Devemos cuidar com muito carinho de tudo o que nos é emprestado. 

Juca quer devolver aos seus amigos alguns 
objetos emprestados. Vamos ajudá-lo?

Siga as linhas com lápis de cores diferentes 
e descubra o que pertence a cada um!

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Bondade
Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Respeito à Propriedade Alheia
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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 Todos merecem o nosso respeito e carinho. 

 Na história dessa semana vimos que a Galinha Carijó e a Pata Choca respeitavam-
se e amavam seus fi lhotes.
  Os pati nhos e pinti nhos, que haviam sido trocados, também eram respeitados e 
amados, mesmo apresentando hábitos diferentes dos de suas mães.

 Veja abaixo as fi guras da Galinha Carijó e da Pata Choca e circule as principais 
diferenças fí sicas entre elas:

Lembre-se sempre de que somos diferentes, e de que todos 
fomos criados por Deus, nosso Pai, que é Justo e Bom!

 

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Respeito à Vida dos Semelhantes
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Vimos que a caridade é muito importante!
Todas as pessoas abaixo foram ajudadas. 

Vamos ligar as duas colunas, mostrando como as pessoas 
estavam antes de serem ajudadas e como fi caram felizes depois?

Depois, que tal auxiliar alguém que precisa de ajuda?

 

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Caridade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Ter paciência é uma importante virtude.
Juca precisou ter paciência para comprar um picolé. 
Ele enfrentou uma grande fi la até chegar a sua vez.

Cada pegada abaixo corresponde a uma pessoa da fi la.
Ligue as pegadas e descubra quantas pessoas estavam na frente de Juca!

Depois, pense: em que outras situações podemos exercitar a paciência?

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Paciência - Saber Esperar sua Vez
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Boa vontade é querer ajudar a todos.

Você se lembra da história do Ursinho Pardo, contada na aula de evangelização?

Pinte as gravuras da história e conte para sua família o que aconteceu com o Ursinho!

E você, já perdeu algo?
Alguém o ajudou a procurar?
O que aconteceu depois?
Desenhe ao lado o que você encontrou:

Procure ajudar os seus amigos também!

Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Nosso Próximo - Boa Vontade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Amizade na Vida em Sociedade
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Aprendemos que os amigos nos ajudam, nos amparam e fazem de tudo para que a 
alegria esteja em nossos corações.
 Que tal desenhar os seus amigos, bem junti nhos, dentro do círculo abaixo?

Que o nosso círculo de amigos seja cada dia maior!

 



Nessa semana aprendemos várias formas de genti leza.

Quando falamos OBRIGADO, DESCULPE, POR FAVOR e COM LICENÇA, 
demonstramos nossa genti leza e educação. 

Coloque as letras iniciais das fi guras nos círculos e
 descubra mais uma importante genti leza:

Bom trabalho!

 

i 
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Módulo III      Unidade III: Relações Sociais
AULA: Genti leza
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Os animais e as plantas fazem parte da Criação 
Divina e merecem o nosso respeito e proteção.

Vamos procurar em revistas gravuras de animais e plantas?
Depois, cole as fi guras encontradas na paisagem abaixo para deixá-la bem bonita!

Módulo III   Unidade IV: Relação do Homem com a Natureza
AULA: Respeito à Natureza - Amor às Plantas e aos Animais
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Aprendemos que a ÁGUA é fundamental para a nossa saúde e para a vida do planeta.
Por isso, precisamos conservá-la limpa desde a fonte e uti lizá-la sem desperdício. 

Procure em uma revista uma fi gura que represente a 
água do nosso planeta (rio, mar, cachoeira ou outro) e cole no espaço abaixo.

Depois, comparti lhe com a sua turma e veja as diferentes belezas do Planeta Terra!

Módulo III   Unidade IV: Relação do Homem com a Natureza
AULA: Respeito à Natureza - Cuidado com as Fontes de Água
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 
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Módulo III - Todas as Unidades
AULA: Culminância
Data:      /      / Data:      /      / Data:      /      / 

 Nas últi mas aulas ti vemos muitas lições importantes sobre nossa família, nossos 
amigos e a vida em sociedade. 
 Nós também aprendemos como é importante fazer o bem para vivermos felizes 
com todos. 
 Vamos cantar?
 Com a ajuda de um adulto, cante a música abaixo e divirta-se!

Música: “Fazer o Bem”. (Fonte: Evangelização em Notas Musicais, CD nº 2 - FEB Editora)
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AULA: Natal com Jesus - O Nascimento de Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

No Natal comemoramos o nascimento de Jesus, nosso Irmão e Mestre. 
Filho de Maria e José, Ele nasceu em uma simples manjedoura, cercado de animais.

Vamos pintar a família de Jesus?
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AULA: Natal com Jesus - Amor às Criancinhas
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

Jesus ama as criancinhas e toda a criação de Deus. 
Jesus nos ensinou que Deus é Pai Justo e Bom, e que devemos amar a todos.

Veja com atenção a fi gura da esquerda e complete o que falta na fi gura da direita:

Depois, pinte o desenho com as suas cores preferidas!

Lembre-se de agradecer a Jesus 
por tudo o que ele nos ensinou!
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AULA: Natal com Jesus - Conversando com Jesus
Data:     /      / Data:     /      / Data:     /      / 

Você sabia que podemos conversar com Jesus por meio da prece?
 

Para isso, basta você pensar em Jesus com todo o amor e conversar com ele, agra-
decendo por tudo o que você tem, ou ainda, pedindo por algo que você precise.

Com a ajuda dos seus pais, vamos conhecer a prece que Aninha fez a Jesus?

Agora é a sua vez! Que tal fazer uma prece a Jesus! 

FELIZ NATAL!

 

Jesus, 

Obrigada por minha saúde e 
por sempre me proteger. Por 
favor, abençoe minha querida 

família. Que assim seja! 

 



MEUS AMIGOS DA EVANGELIZAÇÃO

NOME ANIVERSÁRIO TELEFONE E-MAIL




