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Editorial

No dia 21 de junho, os trabalhadores da Casa e
seus familiares se reuniram para um almoço de
confraternização, na Praça de Alimentação, com o
comparecimento de mais de cem pessoas, onde num
ambiente alegre e festivo pudemos saborear uma
deliciosa feijoada acompanhada de sobremesa, sob
um alegre fundo musical.
Como sempre fizemos, foram distribuídos,
por sorteio, muitos brindes, e feito o costumeiro
“Teste” de conhecimentos gerais, tendo o vencedor
recebido um belo brinde. A próxima reunião dos
trabalhadores será em dezembro, com uma saborosa
macarronada.
A Diretoria agradece o comparecimento e o
apoio de todos.
Jayme de Almeida Silva
Vice-Presidente

TORTA BEM-ME-QUER
Toma-se a vasilha do coração
e coloca-se tudo dentro em partes
iguais:
Uma porção de Paciência, Fé,
Coragem, Bondade, Alegria,
Perdão, Sinceridade,
Entusiasmo, Pureza,
Resignação, Humildade.
Uma porção das três virtudes: “Ver, Ouvir e Calar”.
Uma porção de Gratidão, Esperança, Confiança,
Justiça, Calma, Equilíbrio, Respeito, Fidelidade,
Vontade e Luz.
Misture tudo, e por último coloque uma colher cheia
de fermento Amor.
Pincele com gemas de carinho e leve ao forno brando
da Paz.
Depois de pronta, corte em pedacinhos, coma à
vontade e sirva aos seus amigos também. É um excelente
prato, muito gostoso, fácil de se preparar, recomendado
a qualquer pessoa, sendo bastante nutritivo, indispensável à vida diária de todos, aconselhando-se sua divulgação, o máximo possível, pelo seu valor, tanto para o
corpo, como para a alma.

STYLLO DECORAÇÕES

ITAMARATY

Cortinas, Persianas, Carpetes, Paviflex, Carpetes de Madeira,
Forro PVC, Divisórias, Box para Banheiros

Café - Biscoitos - Chocolates

Aires Cardoso Pereira

J. MARINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Fone: (17) 3572-1578
Celular: (17) 9776-4739

Fone: (17) 3522-4118

Rua Rui Barbosa, 503 - Centro - Pindorama - SP
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®
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EDUCAÇÃO

O amor é a base do ensino.
Professor e aluno, cooperação
mútua.

A educação real não recompensa nem
castiga.
A lição inicial do instrutor envolve em
si mesma a responsabilidade pessoal do
aprendiz.

O autoaprimoramento será sempre
espontâneo.
Disciplina excessiva, caminho de
violência.

Os desvios da infância e da juventude
refletem os desvios da madureza.
Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre.

A curiosidade construtiva ajuda o
aprendizado.
Indagação ociosa, dúvida enfermiça.
Egoísmo n'alma gera temor e insegurança.
Evangelho no coração, coragem na consciência.

Maternidade e paternidade são magistérios sublimes.
Lar, primeira escola; pais, primeiros professores;
primeiro dia de vida, primeira aula do filho.

Cada criatura é um mundo particular de trabalho e
Pais e educadores! Se o lar deve entrosar-se com a
experiência.
escola, o culto do Evangelho em casa deve unir-se à
Não existe vocação compulsória.
matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em
trânsito para as esferas superiores de Vida.
Toda aula deve nascer do sentimento.
Automatismo na instrução, gelo na ideia.
André Luiz

PRECE NO TEMPLO ESPÍRITA
Senhor Jesus, abençoa, por misericórdia, o lar que nos deste ao serviço da oração.
Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem
do caminho.
Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis.
Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis.
Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno.
Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência.
Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando para que
não tenhamos fogo no coração.
Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade
em nossos dias não seja orgulho rastejante.
Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em
petulância.
Amorável Benfeitor, perdoa as nossas faltas.
Mestre Sublime, reergue-nos para a lição.
E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a Divina Vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos
dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz.
Emmanuel
Credenciada

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CELULAR E FAX

Venda de Acessórios, baterias, carregadores, capas e etc.

Rua Belo Horizonte, 468 - Fone: 3521-4100
Rua 13 de maio, 887 - Fone: 3525-1019
Garden Catanduva Shopping - Fone: 3522-2866

Presentes, Decorações,
Listas de Casamento,
Listas de Chá de Cozinha
p r e s e n t e s

www.boaideiapresentes.com.br

Fone: (17) 3521-1324
Rua Minas Gerais, 304 - Cep 15800-000
Catanduva - SP

FONE/FAX
(17)
3522-7479

Linhas e Lãs - Ziperes - Botões - Rendas
Bordados - Cursos e Patchwork
Rua Bahia, 219 - Centro - Catanduva - SP
armarinho.silvia@gmail.com
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PREOCUPAÇÕES HUMORTERAPIA

Não se aflija por antecipação, porquanto é
possível que a vida resolva o seu problema, ainda
hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a
preocupação que aniquila a pessoa e sim a
preocupação em virtude da preocupação. Antes
das suas dificuldades de agora, você já faceou
inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o
auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em
servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria
ou ingratidão.
Disse um notável filósofo: "uma criatura
irritada está sempre cheia de veneno", e podemos
acrescentar: "e de enfermidade também".
Trabalhe antes, durante e depois de
qualquer crise e o trabalho garantirá sua paz. Conte
as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em
anotando os males que porventura lhe visitem o
coração, para reconhecer o saldo imenso de
vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem
mal interpretado.
Em qualquer fracasso, compreenda que se
você pode trabalhar, pode igualmente servir, e
quem pode servir carrega consigo um tesouro nas
mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento,
lembre-se de que Deus, que aguentou com você
ontem, aguentará também hoje.
André Luiz
Do livro Sinal Verde

Oração de São
F
rancis co de A
ssis
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa , que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a
esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.

P

Picon
CORRETORA DE SEGUROS

desde 1967

SEMPRE PRESENTE

Euclides Picon
PABX (17) 3531-2280

SUICÍDIO DA VELHOTA

Tinha uma senhora idosa, com mais de 80 anos, que estava
desgostosa da vida, e queria se suicidar dando um tiro no coração.
Comprou um revolver, mas como não sabia onde ficava o
coração telefonou para o seu médico:
- Dr., por favor, onde fica o nosso coração?
O médico respondeu:
- A senhora mede quatro dedos abaixo do seu seio esquerdo é
ali que está o seu coração.
No dia seguinte apareceu escrito no jornal, em manchete:
Velhota maluca tenta o suicídio dando um tiro no joelho...
DIA DOS NAMORADOS
Em um casal de idosos, o marido pergunta:
- Querida, você ainda se lembra de que dia é hoje?
Ela responde:
- Claro hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados!
Ele com a mão fechada, pergunta a ela:
- Adivinha o que eu tenho nesta mão?
Ela responde:
- Artrite, reumatismo etc..
UMA DO CAIPIRA
Um caipira estava voltando a pé para o seu sítio, que era lá
para os cafundós de Minas, e no caminho parou numa venda,
comprou um balde, um galão de tinta, dois frangos e um pato, e
estava todo atrapalhado para levar todas as compras para casa,
quando surge uma mulher e pergunta:
- O senhor sabe onde fica a fazenda Cubatão? – Uaí! Fica
perto do meu sítio, e eu posso te levá até lá, mas não sei como vou
carregar todas estas compras. A mulher, então diz:
- Cê coloca o galão de tinta dentro do barde e segura com uma
mão, com a outra segura o pato e coloca um frango embaixo de
cada braço e vamos embora sô, e partiram pela estrada.
Depois de terem andado uns dois quilômetros o caipira diz:
- Vamo cortá caminho pelo meio dessa mata assim a gente
anda menos. A mulher olha para ele e diz:
- Tô sozinha, como é que vô me defendê se ocê quezé abusa di
eu?
- Oia, como vô abusa do cê com tudo isso na mão? Se eu sortá
os frango e o pato eles foge!
Simples diz ela, o cê coloca o pato no chão, pôe o barde
invertido em cima dele e o galão em cima do barde... Aí o caipira
pergunta:
- E os dois frango?
Ela responde:
Esses o cê deixa que eu seguro!!!

Atual
sport

Ismael Vieira dos Santos
Promotor de Vendas

Tel.: (17) 3576-1519
Res.: (17) 3572-1509
Cel.: (17) 99707-5450

ARTIGOS ESPORTIVOS E ORTOPÉDICOS
Rua Sergipe, 478
CEP 15800-100 - Catanduva - SP
web site: www.picon.com.br
e-mail: euclidespicon@terra.com.br

3522-1181

LAJE FORRO E LAJE PISO

Rua Januário D’Antonio, 1230
Centro - CEP 15960-000 - Ariranha/SP

Rua Minas Gerais, 538 - Centro - Catanduva/SP
atualsport@gmail.com

e-mail: lajesacacia@gmail.com
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O Selo da

No trânsito da vida, quando te apareçam
entraves e fracassos, não te esqueças de que a
paciência é o passaporte suscetível de assegurar-te livre passagem
através de todas as dificuldades e travessias.
Se estás doente, não será com o desespero que aproveitarás o
remédio que se administra.
Se experimentaste algum desgosto, a irritação não te afastará do
íntimo a nódoa de sombra.
Se sofreste prejuízos de ordem material, não será parando em
acusações e gritaria que conseguirás a restauração dos próprios
recursos.
Se atravessas incompreensões em família, de modo algum te
livrarás de semelhantes atropelos, multiplicando reclamações e
exigências.
Se essa ou aquela pessoa querida se te mostra perturbada, a
ponto de ferir-te, não será martelando-lhe o crânio que lhe traçarás o
processo da cura.
Cultivando paciência no cotidiano, transportarás contigo a força
capaz de vencer todos os obstáculos que, porventura, te agridam a
existência.
E isso acontece porque as Leis de Deus marcaram a paciência,
na condição de selo da paz.
Emmanuel

AGORA
Agora é o momento de orar
Para Deus nos confortar
Nos dar a paz e a alegria
Qual chuva de esperança.
Fazendo da paz a aliança
Com o amor e a fé todo o dia!
Agora é hora de acreditar
Que Jesus poderá chegar
A qualquer momento
Trazendo-nos o conselho amigo.
Suave e doce abrigo
Onde não existe o sofrimento!
Agora é hora de pedir
E os passos de Jesus seguir
Até os braços do Criador
Que é a suprema Vida.
Na hora da chegada e da partida,
Obedecendo a sublime lei do Amor!

Deus

Perdoa-me a pequenez por não saber como definir-te, ante a
grandiosidade da tua misericórdia de pai. Busco-te na lágrima que
verte dos olhos cansados, no sorriso sem brilho do irmão em penúria,
na resignação do silêncio, nos casebres sem lume e sem pão, nas mãos
sem trabalho, no semblante triste da mãe que traz vida em seu ventre,
no velho cabisbaixo, e na imensa fé que esses irmãos depositam em
tua misericórdia, ainda que sob dor atroz. Não te procuro na alegria e
na mesa farta, dos que felizes já fizeram por merecer a dádiva da
vitória sobre as mazelas mais profundas, pois creio Senhor, que estás
amparando e encorajando os que ainda trazem legados da caminhada
pelo tempo, e também verão o sol brilhar no infinito do teu amor justo
e misericordioso. Perdoa-me Senhor!
Projetar um ideal de fé e amor, e vivenciá-lo somente na teoria, é
como navegar um barco sem rumo. A teoria do bem envolve
sentimentos fraternos, e é preciso aplicá-los em ações verdadeiras e
construtivas. A verdadeira caridade está no respeito ao sofrimento do
nosso irmão, fazendo-o ver a sua importância, que aos olhos de Deus,
é tão significativa quanto ao mais sábio e feliz dos homens. Vamos
transformar teorias em práticas frequentes, para que sirvam de alento
à luz que brilha para todos nós, filhos de Deus em busca de um só
objetivo, a paz para compreender e evoluir como espíritos que somos.
RPJ
AUTO ELÉTRICO

Irmãos Nose & Cia Ltda.

IN

Rua 13 de Maio, 47
Fones: (17) 3522-5100 / 3523-5077
Venda de Peças
Baterias
E-mail: inose1@terra.com.br
Atendimento de Garantia
CEP 15800-010
Catanduva - SP

Kenji - Tomio

cabeleireiro
unissex
Qualidade Técnica em Cortes:
Masculino e Feminino, para adultos, jovens e crianças
Ondulação, Tintura, Reflexos, Manicure

Fone: (02117) 3523-4443
Av. Eng. José Nelson Machado, 1649 - Cep 15810-185 - Catanduva - SP

Agora é hora de agradecer
Por tudo que vai acontecer
E por tudo que já aconteceu;
Pelo amor que existe em nós,
Pela fé que não nos deixa a sós.
Apontando-nos o caminho do Céu!
José Rodrigues da Costa
Inspiração 29.04.2015

Não se irrite,
SORRIA.
Não critique,
AUXILIE.
Não grite,
CONVERSE.
Não acuse,
AMPARE.
André Luiz

ELO DE LUZ

5

MEDO DE MORRER OU
FICAR DOENTE
A mente humana é usina de força, cuja voltagem fica
sob o controle e o equilíbrio do espírito; essa força tanto
pode ativar as células do organismo e nutri-las sob um
estado construtivo e de salutar harmonia, como também
desorganizá-las em sua simbiose energética, devido à
incessante atuação mórbida do medo e da angústia.
A “LOUCURA DAS CÉLULAS CEREBRAIS”
Sendo certo que um pesar longo ou um fracasso
amoroso têm força suficiente para perturbar as faculdades
mentais de certas criaturas mais débeis, é óbvio que isso é
fruto do pensamento mórbido e incessante atuando na base
eletrônica de coesão e crescimento das células cerebrais.
Assim como essa força mental morbosa projetada sobre o
cérebro causa a “loucura das células cerebrais”, é evidente
que o medo, a angústia ou a ideia fixa da doença como por
e x e m p l o o c â n c e r, t a m b é m p o d e m i n t e r v i r
desordenadamente na aglutinação celular de algum órgão
ou região orgânica vulnerável, colimando, realmente, por
manifestar a doença tão temida.
O MEDO DAS DOENÇAS
Que é o câncer senão o produto do veneno psíquico
produzido pelo espírito nas suas desarmonias mentais e
emotivas?
O homem não é criatura semelhante a um motor, que se
pode particularizar isoladamente nas suas peças e funções
mecânicas
Nos bastidores do homem de carne palpita o espírito
imortal movimentando as energias do mundo oculto, a fim
de materializar no cenário da matéria os acontecimentos
vividos pelo seu psiquismo. Em virtude de serem
primeiramente plasmados na mente os moldes de
quaisquer acontecimentos sãos ou mórbidos, para só
depois se concretizarem em ação no mundo físico, não
convém manter a massa humana, que é facilmente
sugestionável, sob uma incessante angústia mórbida,
vivida sob a visão dos quadros enfermiços a sugerirem-lhe
a possibilidade constante da doença, por exemplo, o câncer
tão temido.

órgão”, quando a mente atua demoradamente sobre
determinado setor orgânico e plasma uma configuração
doentia, ali também se exerce a opressão mórbida capaz de
ajustar o modelo pensado em detrimento do que é
definitivo. Quase todos os hipocondríacos mantêm suas
vesículas biliares em espasmo, o que lhes retarda as
funções normais, tornando-as preguiçosas e com estases
prolongadas; em consequência, enrijam facilmente pela
pressão mórbida constante e aderem ao tecido hepático, ou
então facilitam os processos da litíase (formação do cálculo
ou pedras).
O MEDO ELEVA A TENSÃO
O mecanismo da mente sobre o sistema nervoso e
endocrínico do ser humano é muitíssimo delicado; e o
medo é um estado mental que superexcita e eleva a tensão
orgânica, motivo porque, à perspectiva de choques
violentos sob tal condição, o organismo protege-se
interferindo nos centros térmicos e até na composição dos
hormônios.
Daí as quedas de temperatura, a palidez mortal e até o
eriçamento dos cabelos na criatura, quando é vítima de
sustos e terrores inesperados.
O “medo de morrer” e o “medo de ficar doente”
terminam, paradoxalmente, por afetar o equilíbrio das
próprias energias psíquicas que mantêm a harmonia celular
do corpo físico, predispondo a criatura para os sofrimentos
ou vicissitudes prematuras. É por isso que o temor gerado
pelas preocupações excessivas perturba visivelmente o
funcionamento do sistema vago-simpático, alterando o
compasso e o ritmo energético das funções digestivas. Em
consequência, existem aqueles que também se entregam
facilmente à imagem mórbida do câncer e que, invertendo
o objetivo dos esclarecimentos científicos, passam a
alimentar associações de ideias enfermiças geradas pelo
medo dos fantasmas dos sarcomas (tumores) e epiteliomas
expostos nas cruzadas médicas. E muito importante
refletir-se sobre as louváveis campanhas de esclarecimento
popular contra o câncer.
Informações do livro Fisiologia da Alma
Espírito: Ramatis Médium: Hercilio Maes

OS HIPOCONDRÍACOS
De conformidade com a lei de que “a função faz o

CENTRO AUTOMOTIVO
FUNILARIA E PINTURA

Atendemos todas as Companhias de seguro
Site: www.buka.com.br
E-mail: buka@buka.com.br

Bonilha
PRESENTES
Tudo para decoração de sua casa.
Presentes para casamentos, Chá de cozinha,
Aniversário, Bodas de Ouro e Prata.

Aceitamos encomendas para festas em geral
Fone: (17) 3522-9494
Fone/Fax: (17) 3521-6021
E-mail: casa.salamanca@hotmail.com

Fone (17) 3522-6147 / Fax: 3521-2860
Cel. 9775-2064 (Buka)

Fone/Fax: (17) 3523-5173

Rua Brasil, 1425 - Cep 15810-030 - Catanduva - SP

Rua Andradina, 70 - Cep 15810-020 - Catanduva - SP

Rua Minas Gerais, 305 - Catanduva - SP
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Mensagem
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Para você que pela primeira vez, chega à casa espírita
em busca do bálsamo que alivie uma grande dor, de uma
palavra que o ajude a superar um momento de desespero,
ou que esteja passando por uma grande crise...
Citaremos como exemplo nosso Centro, que logo na
entrada tem um portal imaginário (tori em japonês), tendo
como base o amor, a caridade e humildade. Sobre essa base
se erguem duas colunas: uma representa o Evangelho, a
irmandade em Cristo Jesus e a outra, a disciplina; sobre as
duas, a cobertura do pórtico, a viga, que é o Plano
Espiritual Superior, que é quem protege a Casa, no nosso
caso, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes.
Talvez para você seja a derradeira porta, após tantas
tentativas de encontrar o equilíbrio, a paz, enfim, o sentido
da vida.
O seu coração está partido entre esperanças e temores,
após tantas frustrações.

Pois é, amigo, os Centros Espíritas são espaços
fraternos de vivência do Evangelho de Jesus à luz da
Doutrina Kardecista. Oficinas do bem, onde se busca
aprender e exercitar o amor ao próximo.
Mas não pense que somos deuses, que somos perfeitos,
pois, como seres humanos, somos iguais a você, sentindo
as mesmas dificuldades afetivas, emocionais, espirituais e
tantas outras que procuramos superar com nossa vontade
de evoluir espiritualmente.
Aqui você vai encontrar aprendizes na arte de servir,
gente que se sente feliz contribuindo para a felicidade
alheia, pessoas sempre prontas a acolher com amor, ouvir e
amparar o irmão caído.
Mas, se é grande ainda a nossa imperfeição, maior é
a alegria de vê-lo chegar e recebê-lo de braços abertos.
JAS

OBESESSÃO ESPIRITUAL AGORA É
CONSIDERADA DOENÇA PELA MEDICINA
Ninguém segura a lei do progresso, com mais ou menos tempo, tudo que é realidade acaba por resistir às criticas e
ao tempo.
A medicina convencional reconheceu a obsessão espiritual como doença catalogada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) que incluiu o bem estar espiritual como uma das definições de saúde, ao lado do aspecto físico, mental e
social. Antes, a OMS definia saúde como o estado de completo bem estar biológico, psicológico e social do indivíduo e
desconsiderava o bem estar espiritual, isto é, o sofrimento da alma; tinha, portanto, uma visão limitada da natureza
humana, não a vendo em sua totalidade: mente, corpo e espírito, adicionando então a condição espiritual.
Desta forma, a obsessão espiritual oficialmente passou a ser conhecida na Medicina como estado de transe, que é
um item do CID – Código Internacional de Doenças e que permite o diagnóstico da interferência espiritual pela
obsessão. O CID 10, item F.44.3 - define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade com
manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por
resultado de mediunidade, pela atuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doenças.
Neste aspecto, a alucinação é um sintoma que pode surgir tanto nos transtornos mentais psiquiátricos e nesse caso,
seria uma doença, um transtorno psicótico ou o que popularmente se chama de loucura, bem como na interferência de
um ser desencarnado, a obsessão espiritual, o que agora ficou claramente definido diferentemente.
Na Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico, que coordena a cadeira de Medicina e
Espiritualidade, que hoje é obrigatória, expressa: na prática, embora o Código Internacional de Doenças (CID) seja
conhecido no mundo todo, lamentavelmente o que se percebe ainda é muitos médicos rotularem todas as pessoas que
dizem ouvir vozes ou ver espíritos como psicóticas e tratam-nas com medicamentos pesados pelo resto de suas vidas.
Na Psicologia, Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, estudou o caso de uma médium que recebia espíritos por
incorporação nas sessões espíritas e é por meio dessas bases, cada vez mais descobertas, que uma nova realidade surge.
Ao ser apresentada esta nova realidade em saúde, a Doutrina Espírita prossegue caminhando ao seu verdadeiro lugar e,
o melhor, colocada pela ciência.
Quanto mais se confirma a existência atuante do espírito, mais somos forçados a reconhecer a necessidade de
cuidados com nossa essência, afinal o que ocorre do ponto de vista espiritual, determina nossa saúde e não
reconhecer isso, apenas pode ser justificado pela ignorância a nosso próprio respeito.
Roosevelt Andolphato Tiago
www.roosevelt.net.br

pães - doces - bolos - salgados

O atendimento mais
carinhoso da cidade.

Rua 7 de Setembro, 62 - Catanduva - SP
Fone/Fax: (17) 3531-6633

Loja 1: Rua Antonio Girol, 553 - Pq. Glória - 3522.0620
Loja 2: Rua Pernambuco, 969 - Centro - 3523.4104
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ENTRE FALSAS VOZES
Se a preguiça te pede: - "Descansa!", responde-lhe
com algum acréscimo de esforço no trabalho que espera
por teu concurso.
Se a vaidade te afirma: - "Ninguém existe maior que
tu!", retribui com a humildade, reconhecendo que não
passamos de meros servidores da vida, entre os nossos
irmãos de luta.
Se o orgulho te diz: - "Não cedas!", aprende a
esquecer-te, auxiliando sempre.
Se o ciúme te segreda aos ouvidos: - "A posse é
tua!", guarda silêncio em tua alma e procura entender
que o amor e o bem são bênçãos do Céu, extensivas a
todos.
Se o egoísmo te aconselha: - "Retém!", abre as tuas
mãos e distribui a bondade com os que te cercam.
Se a revolta te assevera: - "Reage e reivindica os teus
direitos!", aguarda a Justiça Divina, trabalhando e
servindo com mais abnegação.
Se a maldade te sugere: - "Vinga-te!", considera que
mais vale amparar constantemente o companheiro,
quanto temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o
amor fulgure em nossas vidas.
Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso
próprio ser.
Surgem, a cada dia, invariáveis na forma da intriga ou
da maledicência, da leviandade ou da indisciplina,
induzindo-nos a cerrar o coração contra a consciência.
Se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que
nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de
Suas lições Sublimes.
Olvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da
crueldade e da má fé, que nos enrijecem o sentimento e,
de coração unido à Vontade do Mestre, vendo a vida por
seus olhos e ouvindo os nossos irmãos, através de seus
ouvidos, estaremos realmente habituados à posição de
intérpretes do seu Infinito Amor, em qualquer parte.
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A LÍNGUA
"A língua também é um fogo."
Tiago - 3:6
A desídia das criaturas justifica as amargas
considerações de Tiago, em sua epístola às comunidades
do Cristianismo.
O início de todas as hecatombes do planeta localizase, quase sempre, no mau uso da língua.
Ela está posta entre os membros do organismo
humano como o pequeno leme de uma embarcação
poderosa, como lembra o grande apóstolo de Jerusalém.
Em sua potencialidade está o recurso sagrado de criar,
como o leme de proporções reduzidas foi instalado para
conduzir.
A língua guarda a centelha divina do verbo, mas o
homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função
grandiosa para o pântano de cogitações subalternas, e aí
temos como fonte de quase todos os desvarios da
Humanidade sofredora, cristalizada em propósitos
mesquinhos, à míngua de humildade e de amor.
A guerra nasce da linguagem dos interesses
criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se
originam da linguagem dos sentimentos inferiores.
Poucas vezes a língua do homem há consolado e
edificado aos seus irmãos; notemos, porém, que a sua
disposição é sempre ativa para excitar, disputar,
deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente.
O discípulo sincero encontra, nos apontamentos de
Tiago, uma tese brilhante para todas as suas
experiências.
E, quando chegue a noite de cada dia, será justo que
interrogue a si mesmo:
— "Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus
utilizou a dele?"

médium: Francisco Cândido Xavier
livro: Levantar e Seguir
espírito: Emmanuel

espírito: Emmanuel
médium: Francisco Cândido Xavier
livro: Segue-me

DROGARIA MODERNA
“MORELI & CIA. LTDA”
PRODUTOS ORTOPÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES,
VENDAS OU ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO:
CADEIRAS DE RODA E BANHO, ANDADORES, CAMAS
HOSPITALARES (uso doméstico), E OUTROS

VISITE-NOS

456

RUA MUNICIPAL, 574 - HIGIENÓPOLIS - CATANDUVA - SP
CEP 15.805-015 - FONE: (17) 3521-7373
E-MAIL: dinamicacomercial@terra.com.br

NET MÍDIA
TREIN@MENTO PROFISSIONAL
Cursos Profissionalizantes em Informática e Técnicos.
Rua: 13 de Maio nº 167 - Centro - Catanduva
Fone: 3522- 5015
netmidiacatanduva@hotmail.com
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TRABALHO
NOSSO
Não te aflijas sobre a destinação do mundo.
A Eterna Sabedoria conhece o que deve ocorrer
à vida planetária.
Agora é o nosso tempo.
Hoje é o dia em que nos compete fazer o que
deva ser feito.
As criaturas que te pedem apoio, o lar que
sustentas, as obrigações que assumiste, a causa que
enobrece são, em si, o quadro dos desígnios
superiores que precisas atender.
Entesoura a cultura que desejas. Antes de tudo,
porém, atende aos deveres que se te fazem
essenciais.
EMMANUEL
Psicografia de Chico Xavier
Sinais de Rumo

Vida
Não digas, coração, que a vida é triste,
Porque a vida é grandeza permanente.
E a Natureza, em tudo, é um cântico de glória,
Desde o Sol à semente.
Mágoas? Dizes que as mágoas lembram trevas,
Que nem de longe sabes entendê-las...
Contempla o céu noturno, revelando,
Avalanches de estrelas.
Asseveras que os sonhos são feridas,
Quais picadas de espinhos agressores...
Fita o verde das árvores podadas,
Recobertas de flores.
Nos dias de aflição, ante a força das provas,
Recorda, na amargura que te oprime,
Que a ostra faz nascer do próprio seio em chaga
A pérola sublime.
Assim também, nas trilhas da existência,
Se choras sem apoio e caminhas sem paz,
Não te queixes do mundo... serve, ama,
Espera e vencerás.
A vida! .... Toda vida é luz eterna,
Escalando amplidões e buscando apogeus...
E a presença da dor, em qualquer parte,
É uma bênção de Deus.
Maria Dolores

O VALOR DO SERVIÇO
Neio Lúcio
Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações
de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os
justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na Terra.
O Mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de
opinião, narrou, com bondade:
– Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso
respeito público. Passava dias inteiros no Templo, entre orações e jejuns
incessantes. Conhecia a Lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos
Profetas, decorara os mais importantes textos da Revelação. Se passava
nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias
crianças se curvavam, reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e
fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se
frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda
pessoa considerada impura.
Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de
Jerusalém, um Anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer
necessitados e doentes, em nome da Divina Providência.
Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das
quais pudesse trabalhar apressado, em benefício de enfermos e
sofredores.
Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na Corte Celeste
por seus reiterados votos de perfeição espiritual, mas o devoto se achava
tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que
não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer
pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o
emissário divino, nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo
vulgar, classificado, em sua mente, como vale da imundície?
O Anjo insistia no chamamento; contudo, a peste era exigente e não
admitia delongas.
O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da Lei.
Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém
desejava se arriscar.
Instado pelas reclamações do serviço, o Enviado de Cima encontrou
antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos
fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo; e o velho ladrão,
sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce
constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da
cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação.
Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à
situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos
enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou
serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas
amizades no Céu, adiantando-se, de surpreendente maneira, no caminho
do Paraíso.
Os presentes registraram a pequena história, entre a admiração e
o desapontamento e, porque ninguém interferisse, o Senhor comentou,
em seguida a longo intervalo:
– A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de
cristalizar-se à maneira de jóia rara sem proveito. Se o amor cobre a
multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar
aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os
justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio.
E observando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o
Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso
trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação,
sob o firmamento pontilhado de luz.
Do livro Jesus no Lar, obra mediúnica psicografada pelo médium
Francisco Cândido Xavier

Funerária

Rua Pará, 66 - Centro - Catanduva - SP
(17) 3522-4076 / 3523-9285

MARMORARIA DELLA MATTA LTDA
Decoração Infantil, Artigos para Festas,
Sorveterias, Lanchonetes,
Descartáveis, Embalagens e Kits p/ Cestas Café
da Manhã, Aperitivos e Infantil.

Antiga Marmoraria União
Especializada em Capelas, Túmulos, Altares,
Fachadas, Pisos, Pias e vendemos todo tipo de
Pedras Ornamentais

LOJA 1 Rua Maranhão, 868 - Centro
LOJA 2 Rua Amazonas, 83 - Centro
Fone/Fax: (17) 3522-0600
Fone: (17) 3524-7722
CEP 15800-020 - Catanduva - SP
CEP 15800-050 - Catanduva - SP
Site: www.afesteira.com - E-mail: afesteiracat@hotmail.com

Fones: (17) 3523-4911 - 3524-1084
Res.: 3522-7046
Rua João Chimello, 922 - Pq. Industrial III - Cep 15800-000
Catanduva - SP
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ÁGUA FLUIDIFICADA
Comentário sobre a orientação
do Espírito Joseph Gleber, através
do médium Robson Pinheiro, no
livro Consciência
A fluidificação da água é realizada por espíritos diversos que preparam os medicamentos de origem
espiritual, Espíritos esses que se
especializaram, para esse fim no
plano espiritual.
Esse trabalho é feito por seres
elementais e Espíritos mais evoluídos, que aqui na terra denominamos médicos espirituais.
Conforme os medicamentos, devido à sua natureza,
são preparados com auxílio de pretos velhos e caboclos e
até mesmo por seres de outros orbes. A água fluidificada
pode apresentar odor e cor, pois, muitas propriedades
terapêuticas são oriundas de determinados vegetais e
minerais advindo de outras procedências da natureza,
sendo esses elementos materializados na água através do
ectoplasma.
As microcélulas extraídas da natureza são envolvidas nos fluidos dos Espíritos responsáveis pelo transporte, acrescidos do ectoplasma do médium, que contribui
com os fluidos mais diversos e com a parte etérica ou
astral, ocorrendo a materialização no momento oportuno.
A composição dos princípios terapêuticos, muitas
vezes, é semelhante a medicamentos da medicina
terrena, cabendo ao plano espiritual eliminar completamente os efeitos colaterais de tais substâncias, quando
for permitido e quando formos merecedores.
O plano espiritual também possui outros elementos
provenientes do grande reservatório da natureza, de
fluidos imponderáveis de regiões superiores e mesmo
dos laboratórios de pesquisa do mundo invisível.
Convém observar que a medicina espiritual não
interfere na medicina física, com o objetivo de anular ou
substituir os esforços das pesquisas da ciência, mas sim,
complementar aquilo que falta.
Como foi dito, as microcélulas são partes que consideraríamos difícil de extrair da natureza devido ao
estágio de nossa ciência, ainda em evolução.

Os medicamentos, com suas
propriedades, são trazidos pelas
diversas equipes que contribuem
para a cura ou tratamento espiritual,
renovando e reorganizando as
células físicas, desde que ofereçam
condições para a sua materialização.
Para a eficácia do tratamento é
necessário o complemento da
oração, aliada à reeducação dos
pensamentos e das emoções.
Para a fluidificação das águas é
feita a materialização sob um processo eletromagnético
da elaboração da materialização do ectoplasma, fluido
nervoso, fornecido pelos médiuns, para transferência
desses elementos curativos do plano extrafísico para o
físico.
Muitas vezes, são utilizados equipamentos desenvolvidos pela técnica sideral para ajuste vibratório dos
fluídos fornecidos pelos médiuns com as entidades
responsáveis, processo esse muitíssimo reduzido em
comparação com os terrenos.
Em apenas alguns segundos é feito o ajuste do campo
eletromagnético dos corpos dos médiuns com o dos
espíritos, dando condições para a materialização dos
medicamentos, o que só é permitido com a autorização
do Alto e com os recursos oferecidos pelos médiuns.
Esse processo de materialização dos elementos, a
serem transportados para o plano físico, consiste no
envolvimento dos fluídos perispirituais dos médiuns e
dos Espíritos que trabalham em sintonia plena ou na fase
de ajuste vibratório.
O descenso vibratório é feito, primeiramente,
passando os elementos curativos dos fluidos dos
Espíritos para os fluidos dos médiuns e depois ocorre o
fenômeno propriamente dito de transferência das
partículas atômicas e subatômicas para o nosso plano.
Esse processo parece ser dificílimo, mas para os
Espíritos Superiores é corriqueiro.
O mesmo se dá no sentido inverso, como o fenômeno
de desmaterialização, tanto de produtos medicamentosos, como enfermidades, tumores e células adoecidas,
mas o plano espiritual sempre depende da parceria dos
médiuns e da permissão do plano superior deles.

ENSINAMENTOS
DO VIVER

Dra. Vanessa N. Martins
Crefito 13996-f

• Fisioterapia • Acupuntura • Cromoterapia

3522 9909 / 9775 4501
Rua Maranhão, 1518 - Catanduva - SP

ELO DE LUZ

10

DEPENDE DE VOCÊ
A paz que você reclama e tenta encontrar
Depende de você
A compreensão que você reivindica a cada passo...
Depende de você
O diálogo, base de toda boa convivência
Depende de você
A bondade que você admira nas pessoas e sonha
possuir...
Depende de você
A abertura que é o caminho para a renovação e a
realização que você julga essencial...
Depende de você
O amor que você quer encontrar nos outros...
Depende de você
A organização que você apregoa...
Depende de você
A participação comunitária que você necessita em
seu trabalho...
Depende de você
Estacionar ou progredir... é uma questão de
escolha... e esta escolha...
Depende de você.

PROMOÇÃO
Quando o fracasso nos desafia de perto...
Quando a tentação e a enfermidade nos visitam...
Quando a nossa esperança se dissolve no sofrimento...
Quando a provação se nos afigura invencível...
Quando somos apontados pelo dedo da injúria...
Quando os próprios amigos nos abandonam...
Quando todas as circunstâncias nos contrariam...
Quando a mágoa aparece...
Quando a incompreensão nos procura, ameaçadora...
Quando somos intimados a esquecer-nos, em
benefício dos outros...
Então, é chegado para nós o teste de aproveitamento
espiritual, na escola da vida, para efeito de promoção.
espírito: Albino Teixeira
médium: Francisco Cândido Xavier
livro: Paz e Renovação

Igualdade
Os raios de sol iluminam quintais, vales, montes e
planícies; o oxigênio mantém a vida sem distinção de
espécie; a chuva fecunda a terra fértil, árida e o deserto; as
estrelas cintilam em todo firmamento; a noite cai sobre
todos; a natureza é o alvorecer da vida, e Deus nos oferece
as mesmas oportunidades para o aperfeiçoamento
espiritual. A evolução interior é de caráter individual,
visando o coletivo. Ama, edifica no bem, estenda sua mão
ao próximo.

SEM TEMOR
E X P E D I E N T E
EQUIPE RESPONSÁVEL PELO JORNAL ELO DE LUZ
Diretor Responsável - Jayme de Almeida Silva
Coordenadora - Maria Cristina Leonardi
Redatora - Therezinha Bassanetti
Redatora - Valéria Bazzanella Scamardi da Costa
Revisora - Maria Francisca Altem
Comercial - José Eduardo Comar
Comercial - José Barbosa de Souza
Expedição - José Eduardo Comar e Vera L. Marsaro

Planejamento Gráfico e Impressão:
NOVA GRÁFICA - Fone/Fax: (17) 3522-1357

É preciso que nos preparemos para a vida, sem temores
ou perspectivas sombrias. A morte física, assustadora e
temida, é o fenômeno natural do desenlace matéria-espírito,
que parte para outras esferas de acordo com os desígnios do
criador. O corpo físico, matéria que se desgasta, tem seu
tempo de vida útil e perece. O momento da transição é o
regresso à vida espiritual. O amor que semeamos, e que
envolve a tantos, se integra no campo da alma. O que fica e
vai é a saudade, ele de ligação de amor entre os mundos. Lá
também, muitos nos esperam saudosos e felizes. O temor à
partida se supera com a compreensão plena das leis divinas,
imutáveis e eternas.

Tiragem: 1200 - Distribuição Interna e Gratuita

RPJ

Jussara Ap. Benatti
Psicóloga
CRP 06/83695

Rua 1º de Maio, 378b - Centro
Pindorama/SP
Cel.: (17) 99633-8215 e (17) 98111-5355
E-mail: ju_benatti@hotmail.com
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OBSERVA TEU COMPORTAMENTO
A psicologia é um instrumento valioso para o nosso aprimoramento
espiritual. Usemo-la todos os dias, observando o nosso comportamento,
alimentando os tesouros conquistados no reino da moral e substituindo os
instintos inferiores por boas maneiras que a consciência educada no Evangelho
aprova.
O tempo que gastaríamos na maledicência, aproveitemo-lo na autoobservação, com o sentido de nos melhorarmos em todas as frequencias
espirituais. Esse exercício é um trabalho que agrada a Jesus e conquista a
amizade dos benfeitores da vida maior. Todos temos uma conduta. Entretanto,
isto não basta, sendo necessário que tenhamos uma vida reta.
Essa é a parte que nos toca fazer e esse empenho é nosso, por direito e por
justiça, por ter nas marcas das nossas mãos o nosso próprio melhoramento. Há
inúmeras pessoas, que fazem parte de organizações que desprezam a oração, que
não conseguem sensibilizar nem a si mesmas, por lhes faltarem a energia atraída
pela súplica. Esquecem-se também de que a oração não é somente o balbuciar das
palavras nem o decorar automático de frases ou páginas escritas pelos dirigentes
das comunidades. Tudo o que fizeres dentro das leis do Amor é uma oração a
Deus, pois cada vez estás enriquecendo a tua própria cultura espiritual, como
faculta a tua consciência, na tranquilidade do coração.
A prece é, pois, um ato de gratidão, quando mostramos o que já aprendemos
na escola do Senhor. Em tudo o que estás fazendo com acerto, estás orando ao
Criador e terás retorno de ambientes de maior conforto e paz para a tua jornada
interminável. Quem não aprendeu a orar, não sentiu a vida na própria alma.
A prece te dará forças novas para corrigir as tuas faltas, sejam elas quais
forem. Quem vive no clima da oração, sente mais o céu palpitar por dentro e Deus
a dirigir os seus passos. O santo e o místico são dados a profundas meditações e
são esses seres incompreendidos que nos dão exemplos de virtudes.
Não deixes o tempo passar sem que faças alguma coisa em teu benefício,
mudando o teu modo de proceder, mas mudando no que aprendeste com as
grandes almas. Para tanto, temos, por misericórdia divina, o pergaminho de
Cristo como herança nossa. Vamos acertar a nossa vida na vida d’Ele para que se
façam as correções necessárias.
Todos sabemos e conhecemos o Bem e o Mal e quais os caminhos que
deveremos trilhar. Todos temos uma voz interior que deve ser ouvida, como que
um alto-falante dentro da consciência, ligado por fios invisíveis ao microfone de
Deus.
Se temos ouvidos para ouvir, é justo que façamos uma cirurgia moral em nós
mesmos, em nosso comportamento, para que a luz desabroche em nossos
corações hoje e eternamente.
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A ação edificante, a palavra
amiga, o abraço fraterno, a
atenção dedicada, a ajuda em suas
infinitas formas, a humildade
como diretriz, o reconhecimento
de valores, a solidariedade na
alegria e na dor, o sorriso verdade,
a indicação de rumos, a igualdade,
ensinar e aprender, acolher sem
discriminar, não julgar, doar
riquezas da alma, compartilhar da
nobre causa, educar, perdoar e
amar, nos faz antever o amanhã
das nossas vidas, ainda hoje.

Perdoa-nos, Senhor
A palavra menos feliz
Os momentos de vaidade
A solidariedade esquecida
A ação desarrazoada
O impulso incontido
A omissão de socorro
O julgamento precipitado
A crítica indevida
O semblante tristonho
A caridade não praticada
O olhar inexpressivo
A conduta egoísta.

Ensina-nos, Senhor, a perdoar
e amar para que possamos
fortalecer os laços fraternos entre
todos os seres deste plano de vida Perdoar é refazer e construir
sempre!

Toda boa ação, toda palavra amiga, integra-se às vibrações maiores do amor, e muitas
vezes, retornam em socorro do próprio praticante.
***
O bem não se mede pela grandiosidade da ação praticada, tem a mesma dimensão em todo
ato de amor.
Fone: (17)

3523-8993
EVANDRO
Plotagens (cad), Banner Fotográfico e Adesivado,
Adesivos, Poster Fotográfico, Cartazes, Xerox p/b e
Colorido, Impressão Digital A3, Cartões de Visita,
Cartões e Convites Personalizados, Etiquetas Adesivas,
Encadernação, Plastificação, Imã de Geladeira.

Rua Ceará, 445 - Centro - Catanduva - SP
e-mail: plotcopy@terra.com.br

UM SHOW DE CHOCOLATE
Rua Minas Gerais, 314 Garden Catanduva Shopping
Centro | Catanduva|SP Loja A40
3525-0359
3525-3500

Dra. Cristiane Nicolau
Cirurgiã Dentista
Especialista em Endodontia (Canal)
CROSP: 66754

17 3521-3675
Rua Brasil, 498 - Centro
Catanduva - SP

ELO DE LUZ
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TRABALHOS DA CASA

SETORES

DOMINGO
3º Domingo do mês de março a dezembro
09:00 as 11:00 horas - Curso: Como Conviver em
Família
SEGUNDA-FEIRA
18:45 as 19:45 horas - Consultas no DEPOE
19:00 horas - Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
20:00 horas - Curso de Introdução a Doutrina Espirita 2º Ano
20:00 horas – Mocidade Espírita
20:00 horas – Escola Ed. Mediúnica 1º Ano
20:00 horas - Curso de Aprendizes do Evangelho 2º Ano
TERÇA-FEIRA
14:30 horas - Quitutes de Cozinha
14:45 as 15:45 horas - Consultas no DEPOE
16:00 horas - Evangelização e Passes
19:00 horas - Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
20:00 horas - Curso de Introdução a Doutrina Espirita 1º Ano
20:00 horas - Curso de Obras Básicas – 1º Ano
20:00 horas – Atendimento T.D.C. (Tratamento de
Desobsessão Complexa)
QUARTA-FEIRA
14:30 horas – Art & Fatos (Pintura em tecidos)
19:00 horas – Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
20:00 horas – Desobsessão
20:00 horas - Curso de Aprendizes do Evangelho 1º Ano
QUINTA-FEIRA
09:00 horas – Grupo de Samaritanos (Passes em
Enfermos hospitalizados ou impossibilitados de
locomover-se até o Centro)
18:45 as 19:45 horas – Consultas no DEPOE
19:00 horas - Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
20:00 horas – Escola Ed. Mediúnica - 2º Ano
20:00 horas - Escola Ed. Mediúnica – 3º Ano
SEXTA-FEIRA
19:00 horas – Quitutes de Cozinha
19:00 horas – Atendimento T.D.M. (Tratamento da
Depressão pelo Magnetismo)
18:45 as 19:45 horas – Consultas no DEPOE
20:00 horas - Evangelização Infantil
20:00 horas – Evangelização e Passes
SABADO
14:00 horas – Primeiro sábado de cada mês: Grupo
assist. Bezerra de Menezes (Entrega de cestas básicas
às famílias carentes)
15:30 horas – Desobsessão

Art e Fatos – Fátima Ap. Bersa Franco
Bazar - Fátima Ap. Bersa Franco
Biblioteca - Sueli Ap. Spagnol Comar
Contabilidade - João Veronezi
Cozinha - Cristiane Wicher Dusso
DEPOE - Jayme Almeida Silva / Ormy Tesoro Avino
Divulgação - Vera Lucia F. Vargas
Evangelização Infanto Juvenil - Andelena Ap. P. Ruiz / Lucia H.
Simões / Claudia Leblon / Maria Rita Tulio / Juliana Ruiz /
Dejanira P. Poletto
Escola e Cursos - Nazik Bauab de Almeida Silva
Eventos - Maria Aparecida M. Gomes
G.A.D. – Grupo de Apoio à Desobsessão – Hidielse Flávio Mauri /
Silvia Helena de Oliveira Muramatsu
Grupo Assistencial Bezerra de Menezes - Antoninho
Grupo dos Samaritanos - Iracema D. Stuchi
Lanchonete - Moacir Delalibera / Antonio José Antequera
Livraria - Sílvia G. Ortega / Angélica Camilo / Maria Helena
Mocidade Espírita – Nelson Ap. Oliani / Maria Francisca Altem /
Eliana Orlando
Patrimônio e Manutenção - Hidielse Flávio Mauri / Nercy Alves
Trabalho Espiritual 4º Feira – Ana Paula P. Vivi / Laneir Pereira
Aparecida Alvez Neves / Terezinha Bassanetti
Trabalho Espiritual Sábado – Fátima Ap. B. Franco / Delci Rodrigues
Rossi
Trabalho de Passes 3º Feira - Jayme A. Silva / Therezinha Bassanetti
Isabel M. S. Baságlia
Trabalho de Passes 6º Feira - Jayme A. Silva / Ayres C. Pereira
T.D.C. – Trabalho de Desobsessão Complexa – Ivan Ortega /
Marcia Gil Sanches
T.D.M. - Tratamento da Depressão pelo Magnetismo - Jair C. Oliveira /
José Luiz Ghirotti de Carvalho
Vasos e Jardins - Luís Carlos Fioravante
Vigilância - José Eduardo Comar
Xerox - Isabel Matos Souza Baságlia

Top Gás
Distribuidora de Água Mineral, Gás e Sucos

F. 3523-3720 / 3522-9389
RUA PERNAMBUCO, 528
CENTRO - CATANDUVA - SP

Ambas com
CERTIFICADO INTERNACIONAL QUALIDADE
exigido para produtos de exportação

DIRETORIA - 2015/2016
Presidente – Jair Custódio de Oliveira
Vice-presidente – Jayme de Almeida Silva
1º Secretário – Dorival Struginski
2º Secretário – José Luiz de Carvalho
1º Tesoureiro – Fernando Garcia Túlio
2º Tesoureiro – Djalma Bergamasco
Diretor de Patrimônio – Hidielsi Flávio Mauri

Conselho Fiscal
Aires Pereira, Josephina Ormy Tesoro Avino, Nazik
Bauab de Almeida Silva
Suplentes: José Eduardo Comar, Antonio José
Antequera, José Barbosa de Souza

Individualizados, somos partículas de luz,
agrupados, somos centelhas de luz,
irmanados, somos a própria luz.
***
A tua conduta no bem exemplifica a quem
conheces, e desconheces.

Transformamos Fitas VHS para DVD

