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Editorial
No dia 23 de novembro, pudemos assistir à
apresentação teatral da Mocidade Espírita
Bezerra de Menezes desta Casa, dirigida pelo
irmão Nelson Oliani, com a peça “Os
nascimentos de Jesus”, a qual empolgou toda a
platéia pela performance dos “atores”.
O grupo fez sua apresentação com vinte e um
figurantes de uma turma de trinta e cinco, e
tivemos a oportunidade de verificar que muitos
dali, futuramente, poderão fazer parte da direção
desta Casa.
Em nome da diretoria, queremos aqui deixar consignado nossos parabéns pela união e companheirismo de todos,
como foi demonstrado, ao assimilarem todos os conhecimentos ministrados pelo competente Dirigente Nelson Oliani,
profundo conhecedor do trabalho com os jovens.
Jayme de Almeida Silva
Vice-Presidente
“Não é à toa que a palavra CALMA tem uma ALMA dentro dela. Toda alma inteira precisa de uma paz verdadeira para
permanecer tranquila. Não é à toa que a palavra CORAÇÃO tem uma ORAÇÃO dentro dela. Tudo que nos toca fundo
deve ser respeitado. A religião deve ser sentida com fé, com oração e pureza no coração. Não é à toa que o verbo AMAR,
tem um MAR inteiro dentro dele. É na calmaria do coração, que nossa oração se agiganta na alma, nos leva e traz no
caminho certo, tudo a seu tempo.”
(Autor desconhecido)
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Mediunidade e Jesus
Cap. VI – Item 7
Quem hoje ironiza a mediunidade, em nome do
Cristo, esquece-se, naturalmente, de que Jesus foi quem
mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto
nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua
eterna doutrina entre os homens.
É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clariaudiência e na clarividência,
entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no
estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do Templo;
exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho, nas bodas de Caná; honorificando-a, nas atividades de cura, em transmitindo passes de
socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos,
reconstituindo-lhes a saúde; ilustrando-a na levitação,
quando caminha sobre as águas; dignificando-a nas
tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados
mentais que lhe surgem à frente; glorificando-a na
materialização, em se transfigurando ao lado de
Espíritos radiantes, no cimo do Tabor, e elevando-a
sempre, no magnetismo sublimado, seja aliviando os
enfermos com a simples presença, revitalizando corpos

cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba
faminta ou apaziguando as forças da natureza.
E, confirmando o intercâmbio entre os vivos da Terra
e os vivos da Eternidade, reaparece, Ele mesmo, ante os
discípulos espantados, traçando planos de redenção que
culminam no dia de Pentecostes – o momento inesquecível do Evangelho –, quando os seus mensageiros convertem os Apóstolos em médiuns falantes, na praça pública,
para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é
fácil de observar, a mediunidade, como recurso espiritual de sintonia, não se confunde com a Doutrina Espírita
que expressa atualmente o Cristianismo Redivivo, mas,
sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela
educação e pela virtude, é o veículo respeitável da
convicção na sobrevivência.
Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a
perseguem, através do achincalhe – tristes negadores da
realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob
os veneráveis distintivos da autoridade humana -,
porquanto os talentos medianímicos estiveram, incessantemente, nas mãos de Jesus, o nosso Divino Mestre,
que deve ser considerado, por todos nós, como sendo o
Excelso Médium de Deus
EURÍPEDES BARSANULFO

Nos Momentos Graves

Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta,
mas o estado de guerra nunca uma vida boa.
Não delibere apressadamente. As circunstâncias,
filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a
experiência, de minuto a minuto.
Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los.
Se você errou desastradamente, não se precipite no
desespero. O reerguimento é a melhor medida para
aquele que cai.
Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se,
debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda.
Se a questão é excessivamente complexa, espere
mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la.
O tempo não passa em vão.
A pretexto de defender alguém, não penetre o
Credenciada
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círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído
por simples questão de gosto.
Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos
instantes graves, nossa realidade espiritual é mais
visível.
Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e
terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões,
outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a
você.
Em hora alguma proclame seus méritos individuais,
porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições.
Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala,
e, sim, um poder que irradia.

Texto extraído do livro Agenda Cristã, Chico
Xavier (André Luiz)
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ESPERANDO
POR TI
Cap. XII – Item 8
Antes de pronunciares a frase amarga que te
explode no coração, tentando romper as barreiras
da boca, pensa na bondade de Deus, que te envolve
por toda parte.
A Natureza é colo de mãe expectante...
Assemelha-se a luz celeste ao olhar do próprio
amor que te ergue, às ocultas, e o ar que respiras é
assim como o sopro da ternura de alguém, a
estender-te alimento invisível.
Tudo serve em silêncio, esperando por ti.
Abre-se a via pública, aos teus pés, à feição de
amistoso convite, a água pura está pronta a mitigarte a sede, o livro nobre aguarda o toque de tuas
mãos para consolar-te, e o fruto, pendendo da
árvore, roga, humilde, que o recolhas.
Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra
que desencoraje ou amaldiçoe.
Cala-te, onde não possas auxiliar.
Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas
construções do Bem Eterno, que tudo nos dá, sem
nada exigir.
E compreenderás, então, que Deus te oferece a
vida por Divina Sinfonia e que essa Divina
Sinfonia pede que lhe dês também tua nota.
Meimei

Receita de Ano Novo

Para você ganhar belíssimo Ano Novo...
Não precisa fazer lista de boas intenções, para
arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar de arrependimento pelas
besteiras consumadas, nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança, a partir de janeiro, as
coisas mudem e seja claridade, recompensa, justiça
entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e
gosto de pão matinal, direitos respeitados,
começando pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo que mereça este
nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de
fazê-lo novo,
Eu sei que não é fácil mas tente, experimente,
consciente.
É dentro de você que o Ano Novo dorme e espera
desde sempre.
Autor Desconhecido

P

Picon
CORRETORA DE SEGUROS

desde 1967

SEMPRE PRESENTE

Euclides Picon
PABX (17) 3531-2280

3

MENSAGEM AO
POVO BRASILEIRO
Pedimos a todo o povo brasileiro que renovem as
esperanças, pois hoje é o dia “D” de nossa população, que a
tantos séculos sofre as conseqüências da manipulação de
interesses subjetivos em desfavor dos coletivos.
Desde a formação da República e da implantação da
Democracia, encontramo-nos recebendo a verdadeira Carta
de Alforria, nos livrando de uma base gigantesca, que corre o
Poder por intermédio das mazelas trazidas pela corrupção.
É hora da virada, em que o povo brasileiro e todo
Continente latino americano, começam a se ver livre da
política escravocrata de mentes, ingressando em uma fase
regenerativa de limpeza e evolução na política.
A limpeza já começou, não sobrará pedra-sobre-pedra,
para reconstruirmos novamente um Estado Democrático,
com práticas políticas que atendam os interesses
socioeconômicos de nossa população, fazendo com que
nosso país sirva de exemplo para o Mundo em evolução.
Uma potência acorda e renasce hoje, e o plano inferior
cada vez mais, perde espaço no Palácios dos três Poderes,
morrendo pouco a pouco, desesperadamente, percebendo
que os conchavos políticos, melhor dizendo, a velha política,
não tem mais espaço nos tempos modernos e vendo que o
projeto de governo bom é aquele que se norteia em prol da
população sem distinção.
Louvado seja Deus por podermos participar deste
momento histórico de virada em nossa política, onde os
humildes trabalhadores do Bem começam a se destacar.
Não existe mais clima para a política velha, mas apenas
para a política que leva como escudo o Amor, a Equidade e a
Justiça.
Avante povo brasileiro, pois a primeira batalha está
ganha, a guerra venceremos e assim teremos os caminhos
abertos para o Crescimento necessário, para de vez,
assumirmos o posto de Coração do Mundo e Pátria do
Evangelho.
Um amigo político.
Mensagem psicografada pelo médium J.C.O.F. em
02/12/2015
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Encontro
de Natal
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Ainda Quando

Recolhes as melodias do Natal, guardando o pensamento
engrinaldado pela ternura de harmoniosa canção.
Percebes que o céu te chama a partilhar os júbilos da
exaltação do Senhor nas sombras do mundo.
Entretanto, misturada ao regozijo que te acalenta a
esperança, carregas a névoa sutil de recôndita angústia,
como se trouxesses no peito um canteiro de rosas orvalhado
de lágrimas! ...
É que retratas no espelho da própria emoção o infortúnio
de tantos outros companheiros que foram inultimente
convidados para a consagração da alegria. Levantaste no lar
a árvore da ventura doméstica, de cujos galhos pendem os
frutos do carinho perfeito, entretanto, não longe,
cambaleiam seguidores de Jesus, suspirando por leve
proteção que os resguarde contra o frio da noite;
banqueteias-te, sob guirlandas festivas, mas, a poucos
passos da própria casa, mães e crianças desprotegidas,
aguardando o socorro de Cristo, enlanguescem de fadiga e
necessidade; repetes hinos comoventes, tocados pela serena
beleza que dimana dos astros, entretanto, nas vizinhanças,
cooperadores humildes do Mestre, choram cansados de
penúria e aflição; abraças os entes queridos, desfrutando
excesso de conforto, contudo, à pequena distância,
esmorecem amigos de Jesus, implorando que lhes dê a
benção de uma prece e o consolo de uma palavra afetuosa,
nas grades dos manicômios ou no leito dos hospitais...
Sim, quando refletes na glória da Manjedoura, sentes,
em verdade, a presença do Cristo no coração!
Louva as doações divinas que te felicitam a existência,
mas não te esqueças de que o Natal é o Céu que se reparte
com a Terra, através do eterno amor que se derramou das
estrelas.
Agradece o dom inefável da paz que volta, de novo,
enriquecendo-te a vida, mas divide a própria felicidade,
realizando, em nome do Senhor, a alegria de alguém! ...
MEIMEI
Francisco Candido Xavier
AUTO ELÉTRICO
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Kenji - Tomio

Sim, meus amigos, recordemos a palavra de
Paulo, o apóstolo da libertação espiritual.
Ainda quando senhoreássemos todos os
idiomas de comunicação entre os homens e os
anjos, na Terra e nos Céus, e não tivermos
caridade...
Ainda quando possuíssemos as chaves do
conhecimento universal para descerrar todas as
portas das grandes revelações e não tivermos
caridade...
Se conquistássemos as maiores distâncias,
atingindo outros planetas e outras humanidades
no Império Cósmico e não tivermos caridade...
Ainda quando enfaixássemos nas mãos
todos os poderes da ciência com a possibilidade
de comandar tantos os movimentos do
Macrocosmo, quanto a força dos átomos e não
tivermos caridade...
Ainda quando conseguíssemos dominar a
profecia e enxergar no futuro todos os passos
das nações porvindouras e não tivermos
caridade...
Então, de nada terão valido para nós outros
as vitórias da inteligência, porque, sem amor,
permaneceremos ilhados em nossa própria
inferioridade, inabilitados para qualquer
ascensão à felicidade verdadeira com as
bênçãos da luz.
Batuíra

PRECE DE

ANO NOVO

No alvorecer de mais um ano, depositamos novas
esperanças, acalentando sonhos iluminados.
Libertemo-nos dos sentimentos menos felizes, que
turvam a razão, a fé e o discernimento. Façamos
profunda retrospecção do ano findo, e oremos ao
Senhor.
Pai,
ilumina nossos pensamentos, para que
possamos nos congraçar com os irmãos de todo
planeta, sem barreiras culturais, religiosas ou de
qualquer outra origem. Desperta em nossas
consciências a responsabilidade que nos cabe para
semear e cultivar o humanitarismo, e que os
ensinamentos de Jesus norteiem a nossa caminhada
pela vida, perdoando, construindo e amando sempre.
Ajuda-nos, Senhor!
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
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RESOLUÇÕES
No mês de dezembro, as indefectíveis resoluções do Ano
Novo.
As pessoas listam iniciativas que visam melhorar a
qualidade de vida:
Saúde
– Queimarei gorduras indesejáveis, malhando na academia.
– Desenferrujarei as pernas com caminhadas diárias.
– Porei cadeado na boca, reduzindo o excesso de peso.
– Deixarei de ser o bobo na outra ponta do cigarro aceso.
Vida familiar
– Não implicarei com meu marido, por não pendurar a toalha
de banho, guardar os chinelos ou limpar os sapatos ao entrar em
casa.
– Não me irritarei com minha cara-metade, quando estiver
“atacada”, nos dias de tensão pré-menstrual.
– Nunca mais direi que feliz foi Adão, que não tinha sogra.
– Não verei meus filhos como “aborrescentes” interessados
em me enlouquecer.
Vida social.
– Escovarei minha conversa. Nada de palavrões, mesmo
quando aquele motorista desavisado me dê uma fechada, quase
provocando grave acidente.
– Serei amigo fiel da verdade. Não mandarei dizer que não
estou em casa quando me procure alguém que não quero receber.
– Não passarei adiante boatos e fofocas, contendo o impulso
de dar asas à imaginação como quem solta penas ao vento.
Religião
– Encontrarei tempo e disposição para participar das
reuniões doutrinárias, na casa Espírita que frequento.
– Estarei atento às palestras, mesmo quando fale aquele
expositor que costuma dar-me sono.
– Assumirei encargos sem preocupação com cargos.
– Efetuarei regulares contribuições, sem cogitar de celestes
premiações.
Resoluções assim, se observadas, representam uma
semeadura de bênçãos. O problema é que constituem letra morta
na cartilha existencial.
Cogitamos de fazer muito e não fazemos nada.
Por isso costuma-se dizer que de boas intenções o inferno
anda cheio.
Melhor reduzi-las a um mínimo, concentrando esforços em
torno delas.
Detalhe essencial:
Evoquemos a proteção do Céu!
Quando associamos as resoluções à oração, fiéis aos nossos
bons propósitos, realizamos prodígios de renovação.
Há uma prece famosa, atribuída a Reinhold Niebuhr (18921971), teólogo americano.
Trata-se da famosa Oração da Serenidade, que resume com
perfeição o que nos compete fazer.
É uma combinação notável de três resoluções, para as quais
evocamos o apoio divino:
Senhor, dá-nos a graça de aceitar com serenidade as coisas
que não podem ser mudadas…

Coragem de mudar as coisas que devem ser mudadas…
E compreensão para distinguir umas das outras.
A morte de um ente querido, a amputação de uma perna, a
lesão do nervo ótico, a esterilidade e outros males irreversíveis
podem ser situados como cármicos, nas experiências humanas.
O que de pior podemos fazer, em tais situações, é cair no
desespero e na revolta, que apenas multiplicam nossos
padecimentos.
Há os que vão mais longe no desatino: tentam a fuga,
mergulhando nessa porta falsa, que é o suicídio, a precipitá-los
em dores mil vezes acentuadas.
Quando aceitamos, confiando em Deus, fica mais fácil.
A submissão é o fardo leve a que se referia Jesus.
Por outro lado, há situações que podem e devem ser
modificadas.
Algumas são geradas por nós mesmos, como o vício, a
solidão, a tristeza…
Outras, como a pobreza e o desemprego, são contingências;
aparecem em decorrência das mazelas da sociedade humana.
Podemos superá-las, confiando em nós mesmos e em Deus.
***
Há um problema:
Geralmente arremetemos contra o inexorável e nos
acomodamos ao superável.
Por isso as pessoas, não raro, envolvem-se com mudanças
infelizes, gerando situações comprometedoras que podem ser
resumidas em breves diálogos:
– Meus pais implicavam com meu gosto pelas madrugadas, a
receber visitas, puxar um fumo, ouvir som da pesada…
– Reformulou seus hábitos?
– Reformulei o endereço! Moro sozinho.
– Estava sem espaço na agenda para as atividades religiosas.
– Encontrou tempo?
– Dei um tempo! Voltarei quando estiver menos atarefado.
– Indignava-me a corrupção no setor público onde trabalho.
– Alterou a localização?
– Alterei a opinião! Entrei no esquema. Ninguém é de ferro.
– Andava muito irritado com minha esposa.
– Mudou o relacionamento?
– Mudei de esposa!
– Lia, apavorado, as publicações sobre os malefícios do
fumo. Um horror!
– Deixou de fumar?
– Deixei de ler!
Pessoas assim estão mal inspiradas.
Acomodam-se ao que é imperioso mudar.
Pretendem mudar o que deve ser preservado.
Daí a necessidade de pedirmos a Deus nos dê a bênção da
compreensão, para distinguir com clareza a iniciativa correta.
Então, sim, desfrutaremos em plenitude nossos dias,
cumprindo o que Deus espera de nós.
Richard Simonetti
CENTRO AUTOMOTIVO
FUNILARIA E PINTURA
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A Lição da Árvore
GRUPO MOMENTO ESPÍRITA
Um homem bom, que amava a natureza, plantou a
mudinha em um dia pleno de sol. Ela brotou exuberante e
cheia de vida, feliz, espreguiçando os braços, alongandoos dia a dia.
De início, quase ninguém reparou naquele projeto de
árvore, que crescia e se cobria de folhas, agitando-as ao
vento brando que as tocava.
Finalmente, ela se tornou uma árvore robusta, os
ramos viraram galhos fortes e ela adquiriu a maioridade
vegetal.
Nos dias de sol forte, as pessoas acolhiam debaixo de
sua fronde, enquanto aguardavam a condução que as
levariam aos seus destinos. As crianças aproveitavam para
se pendurar em seus braços, balançando-se de cá para lá.
E todos foram se acostumando com aquela presença
amiga e silenciosa, que dava sombra, que suportava as
pessoas que se encostavam em seu tronco, que aquentava
as crianças subindo e descendo, e se pendurando em seus
galhos.
Contudo, numa noite de tristeza, um homem
descontente com as folhas que caiam no outono e as flores
da primavera que atapetavam o chão, resolveu cortar a
árvore.
Ele não queria o trabalho de recolher as folhas mortas,
nem varrer as flores que coloriam a relva e formavam
interessantes arabescos.
Quando o dia despertou, o que se via eram os galhos
cortados, amontoados na calçada e um pedaço de tronco
erguendo-se nu, quase envergonhado.
As crianças lamentaram, os adultos questionaram
quem teria executado tal maldade.
E o tronco lá ficou, liso, em pé, sem proteção alguma,
aguentando o frio das noites invernosas e o calor das
tardes. Também a chuva, o vento.
E todos pensaram que a árvore morreria de tristeza e de

dor por tanta crueldade. Ela dera tudo de si, doara-se sem
reservas.
Que recebera em troca senão uma sentença de morte?
Entretanto, os dias rolaram, emendando na semana que
se enroscou no mês e os meses na estação seguinte.
Então, a árvore corajosa resolveu brotar novamente. E
pequenas folhas verdes apareceram no topo do tronco e
nas laterais.
Folhas tenras, anunciando o retorno à vida. A árvore
esqueceu os maus tratos, a tentativa de morte e num gesto
de autêntico perdão, se dispôs a reviver.
O grande Olavo Bilac, ao se referir às velhas arvores,
escreveu, um dia:
Não choremos, amigo, a mocidade!
Envelheçamos rindo! Envelheçamos
Como as arvores fortes envelhecem:
Na glória da alegria e da bondade,
Agasalhando os pássaros nos ramos,
Dando sombra e consolo aos que padecem.
Parafraseando o poeta, dizemos que bom seria que
aprendêssemos com as árvores a lição do perdão,
ofertando a quem nos fere a outra face, a da doação.
Bom seria que, decepados pela calúnia e pela maldade,
nos erguêssemos, ofertando flores e frutos em abundância.
Pensemos nisso: perdão é gesto de quem não agasalha
mágoas, nem alimenta rancor. É gesto de quem vive
liberto, porque não se permite a prisão da dor da revolta
pela injustiça.Nem se deixa infelicitar pela infelicidade e
inveja dos maus. Vive plenamente, produz todo o bem que
possa e releva os atos indignos, próprios de quem vive
prisioneiro de sua própria pequenez.
Sejamos, pois, como a árvore antiga, retribuindo o mal
com o bem e nos importando muito mais com quem nos
ama do que com quem nos despreza.
Valorizemos o amor. Valorizemos o bem.

AVAREZA

“E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza,
porque a vida de cada um não consiste na abundância das
coisas que possui.
(Lucas, 12:15.)
Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem
espírito de serviço.
Avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos
cofres da mesquinhez.
As próprias águas benfeitoras da Natureza, quando
encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam

formar zonas infecciosas.
Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao
redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz.
Toda avareza é centralização doentia, preparando metas
de sofrimento.
Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a
eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do
Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária,
para que a própria existência não constitua obstáculo à
paz e à alegria dos outros.

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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Conto de Natal
A noite é quase gelada. . .
Contudo, Mariazinha
É a menina de outras noites
Que treme, tosse e caminha. . .
Guizos, longe, guizos perto. . .
É Natal de paz e amor.
Há muitas vozes cantando:
“Louvado seja o Senhor!”
A rua parece nova
Qual jardim que floresceu.
Cada vitrine enfeitada
Repete: “Jesus nasceu!”
Descalça, vestido roto,
Mariazinha lá vai. . .
Sozinha, sem mãe que a beije,
Menina triste, sem pai.
Aqui e ali, pede um pão. . .
Está faminta e doente.
-- “Vadia, saia depressa! ”
É o grito de muita gente.
-- “Menina ladra! Outros dizem.
-- Fuja daqui, pata feia!
Toda criança perdida
Deve dormir na cadeia. ”
Mariazinha tem fome
E chora, sentindo em torno
O vento que traz o aroma
Do pão aquecido ao forno.
Abatida, fatigada,
Depois de percurso enorme,
Estira-se na calçada. . .
Tenta o sono, mas não dorme.

Natal
Aniversário de JESUS.
Os povos do mundo, desarmados e felizes, deveriam
confraternizar-se nesta data, para saudar o Príncipe da Paz e
receber-lhe as bênçãos divinas, mas o mundo, encharcado de
sangue e fumegante de pólvora, está aflito e sem paz.
Inda perdidos na ilusão das conquistas transitórias e na
falácia das hegemonias raciais, agridem-se os indivíduos e as
nações, na mútua flagelação dos órfãos da esperança,
disputando desesperadamente sangrentos troféus de triunfos
enganosos.
Mas isso também passa, e passará muito em breve para
sempre, porque a grande noite apocalíptica, a transição
planetária, que se aproxima, deverá ser o termo final deste
nosso planetário desvario.
Escudados na fé que nos anima, confiemos na sabedoria e na

Nisso, um moço calmo e belo
Surge e fala, doce e brando:
-- Mariazinha, você
Está dormindo ou pensando?
A pequenina responde,
Erguendo os braços nus:
-- Hoje é dia de Natal,
Estou pensando em Jesus.
-- Não recorda mais alguém?
E ela, a chorar, disse: -- Eu
Penso também com saudade,
Em minha mãe que morreu. . .
Se Jesus aparecesse,
Que é que você queria?
-- Queria que ele me desse
Um bolo de padaria. . .
Depois de comer, então
E a pobre sorriu contente
Queria um par de sapatos
E uma blusa grande e quente. . .
Depois... queria uma casa,
Assim como todos tem...
Depois de tudo... eu queria
Uma boneca também...
-- Pois saiba Mariazinha,
Eu lhe digo que assim seja!
Você hoje terá tudo
Aquilo que mais deseja.
-- Mas, o senhor quem é mesmo?
E ele afirma, olhos em luz:
-- Sou seu amigo de sempre,
Minha filha, eu sou Jesus!...
misericórdia do Altíssimo, e nos guardemos em paz, no
trabalho que nos compete, porque a dominação aparente do
Mal não conseguirá sustentar-se tempo afora.
Quando a perigosa insensatez do aventureirismo
inconsciente ultrapassar os limites da relativa segurança
geral, os homens, assustados e sofridos, entenderão
finalmente que não haverá recurso de sobrevivência fora da
conciliação e da fraternidade.
Tal como os perdulários da saúde, ao sentirem os tentáculos
da morte, trocam depressa a velha postura orgulhosa pelos
aflitos apelos às medicações salvadoras; assim também
agirão arautos da violência e do egoísmo, ao sentirem-se
perdidos, não encontrarão alternativa senão a de ajustar-se
aos roteiros do Evangelho, na rendição feliz ao amor que
alivia e salva.
Quando isso acontecer, o Natal do Senhor será no mundo uma
festa de luz, felicidade e paz. Então Jesus renascerá na Terra,
não mais na solidão de uma tosca estrebaria, mas no próprio
coração de cada ser humano.
Editorial, Reformador, dez. 1990 – 354.

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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O Homem Jesus
Dezembro é um mês muito especial.
As casas, as ruas, as avenidas se enchem de luzes. Cantos,
cantigas, dramatizações do nascimento de uma criança
singular se reprisam em escolas, templos e associações.
Em nome de um Menino, os corações se sensibilizam e
cada qual procura tornar muito bom o dia de Natal.
Eclodem emoções. E ante tanta sensibilidade que desfila
ao longo desses dias, é de nos indagarmos:
-Quem é Essa criança cujo nascimento é evocado,
mesmo após decorridos mais de vinte séculos da Sua
morte?
Por que, afinal, costumamos comemorar o aniversário na
Terra dos que estão conosco? Depois que realizam a
grande viagem, rumo ao invisível, nós lembramos outras
datas.
Mas ninguém pensa em realizar festa de aniversário para
aquele que já foi.
E outro detalhe muito significativo. No dia em que se
comemora o aniversário Dessa criança, quem recebe os
presentes são os que promovem a festa, numa alegre
troca de embrulhos, lembranças e mimos.
Só mesmo um Espírito tão grande quanto o do Cristo
poderia atravessar os séculos e prosseguir lembrado.
Foi tal a revolução que promoveu no Espírito humano
que a Terra O recorda, ano após ano.
Sua revolução não utilizou armas de fogo, ferro ou aço.
Foram, no entanto, as mais invencíveis armas do amor e
da bondade.
Desde o nascimento, exemplificou. Rei das Estrelas,
senhor dos Espíritos, tornou-se criança, adolescente,

a
t
i
r
í
p
s
E
Nota
Afirmas-te, tanta vez, sem dinheiro e que, por isso, não
podes auxiliar. Que ingratidão, ante a generosidade da
vida!
Dizes que te faltam recursos para aliviar o doente e tuas
mãos podem balsamizar-lhe as feridas.
Proclamas que não dispões de finanças para escorar um
amigo alienado mental, em tratamento no sanatório, e,
com teus olhos e ouvidos, conservas a possibilidade de
transformar em valores de bem o mal que enxergues ou
escutes, imunizando muita gente contra a loucura.
Asseveras que não reténs os meios precisos para
garantir a instrução de um companheiro na escola e possuis

homem e viveu com os homens.
Demonstrando, através de pouco mais de três décadas,
que não importam as circunstâncias, quem deseja ser
bom pode sê-lo.
Viveu em período em que a política romana comandava o
mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava e, no
entanto, manteve-Se puro.
Lecionando humildade ao nascer em um berço de palha,
traduziu a lição do trabalho, na carpintaria do Seu pai
José.
Ele, que moldara, junto com o Pai Supremo as formas da
Terra que habitamos, não Se envergonhou de domar a
madeira e transformá-la em bancos, mesas, utensílios
domésticos e outros.
Senhor e Mestre, em cada momento de Sua vida, ensinou
pelo exemplo, testificando que o bem vence o mal, a luz
vence a treva.
Mais de dois mil anos são passados, desde Sua vinda na
Terra. Quando nos decidiremos por Lhe seguir a excelsa
doutrina, que conjuga o verbo amar e que utiliza os
substantivos doação, renúncia, abnegação?
***
Jesus é nosso Modelo e Guia.
Por isso mesmo, nenhum de nós deve se dizer desiludido
com essa ou aquela postura equivocada de seguidores de
qualquer credo. Porque, afinal, o que importa mesmo, é a
conduta do nosso Mestre Jesus que, em nenhum
momento, abandonou as linhas do dever e do amor sem
limites.
Redação do Momento Espírita.
a palavras por instrumento de luz, capaz de rechaçar
desentendimentos e sombras.
Alegas que não consegues remunerar o trabalhador
habilitado a socorrer-te o trato de solo e deténs contigo o
poder de plantar a semente e assegurar a limpeza da
fonte.
Trabalho inteligente é privilégio que a vida te
confiou.
Os Espíritos Angélicos são realmente ministros de
Deus que brilham nos Céus e fazem prodígios,
executando tarefas gloriosas.
Não olvides, porém, que, a despeito de tuas falhas e
imperfeições, em te confrontando com eles, junto de
nossos irmãos da Terra, se quiseres servir, podes fazer
muito mais.

Funerária

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

ALBINO TEIXEIRA

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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Prece no A Paz
Templo Espírita Vencerá
Cap. XXVIII – Item 4

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 no 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 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!
Do livro “O Espírito da Verdade”, de Chico Xavier, pelo
Espírito de EMMANUEL

Vivemos momentos cruciais no planeta, e muitos têm as suas
convicções de justiça abaladas. Alguns descreem da Providência
Divina, acreditando que Deus perdeu o controle de sua criação.
Logicamente, esta é uma observação destituída de razão, porque
aquilo que parece falta de controle está debaixo de um rigoroso
planejamento.
Deus concede a liberdade para que o Homem possa crescer.
Deus preside os destinos do Universo, e nós estamos inseridos
nessa comunidade universal. Podemos parecer impotentes ante a
sanha da violência, não só a do terrorismo, mas a do crime
organizado, das quadrilhas de traficantes, dos crimes passionais, da
miséria, da fome e até da violência doméstica e sexual. O que fazer?
Entreguemos nossas vidas e o nosso mundo a Deus, mas não
deixemos de fazer a nossa parte em prol do bem geral; pois, no
mundo, somos instrumentos de Deus para a pacificação, para a
justiça social e para o amor. Só assim o mundo terá sanidade.
Não importa o nome que damos a Deus ou como o concebemos. O
que importa, realmente, é que Deus não pode ser mau,
protecionista, rancoroso ou vingativo. Concebemos Deus
conforme nos ensinaram os espíritos: Inteligência suprema e causa
primeira de todas as coisas.
O Criador deu a cada espírito o livre-arbítrio e uma meta a alcançar:
a perfeição. Temos liberdade de agir como quisermos, porém
somos responsáveis pelos nossos atos; o que equivale a dizer:
somos livres para semear, mas somos obrigados a colher.
Toda essa onda de violências vai passar, e o mundo entrará numa
era de paz e realizações. Corrigiremos as injustiças, sanearemos a
moral, acabaremos com a fome, e cuidaremos para que todos
tenham o suficiente para viver com dignidade.
Este é o desafio que temos de enfrentar, mas com certeza
venceremos.
A PAZ VENCERÁ!
AMILCAR DEL CHIARO FILHO

ESMORECER NUNCA

Referes-te aos Mundos Superiores do Espaço Cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos Céus. E pensas nos Espíritos
Angélicos, à feição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás.
Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes que podes claramente desenvolver ao
infinito. Por essa razão, convém saibas que, por muito extensas se te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto
poder da vida.
Não creias compartilhem dele tão-somente os sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais ínfima se te mostre a situação, ei-lo
contigo por marca de tua origem celeste.
Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas, exibindo
sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste.
Detém-te a pensar nisto e nunca esmoreças.
Ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminências do serviço aos degraus mais obscuros
do recomeço, mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o Divino privilégio de
trabalhar e auxiliar.
Do Livro: Coragem, Médium: Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei.

Dra. Vanessa N. Martins
Crefito 13996-f

• Fisioterapia • Acupuntura • Cromoterapia

3522 9909 / 99775 4501
Rua Maranhão, 1518 - Catanduva - SP
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A ESSÊNCIA DO NATAL FRATERNIDADE

Quando a incompreensão e a intolerância tomaram conta dos
corações dos homens...
Quando as dores e a ausência da fé passaram a castigar a
humanidade...
Surge para o mundo novas esperanças, reveladas pelas visões
dos profetas.
O elo entre o criador e os homens tornar-se-ia realidade ante a
chegada de um ser iluminado, que mudaria para sempre o destino da
Terra.
Na condição de uma singela criança, o amor começaria a ser
exemplificado para o mundo.
Então, quando a luz de uma estrela surge da imensidão do
universo, uma poderosa energia envolve o planeta, irradiando uma
vibração sublime por todo o orbe, contagiando a todos: homens,
animais e plantas, fazendo com que sentissem a chegada de uma
consciência angélica.
Era o amor puro e verdadeiro que nascia do ventre de uma
jovem, a qual era envolvida com nuances de rosas que a
acompanhariam pela eternidade.
Um sorriso estampava a face da humilde jovem, o bendito fruto
de vosso ventre abria os olhos para o mundo, logo a humanidade
conheceria o amor.
Jesus assim foi chamado. Impossível era descrever a sua
grandiosidade intelectual e moral demonstrada desde a tenra idade.
O mestre sempre esteve, está e sempre estará em nossos
corações. Não importa quando, nem onde ele nasceu, mas sim o que
motivou a estar entre nós.
O Natal não é apenas uma data para celebrar o nascimento de
Jesus. Natal é a essência do amor que contagia as pessoas,
iluminando os corações, fazendo com que a esperança não se
apague, pois, um mundo melhor está por vir. Depende de nós
acreditarmos que tudo o que o Mestre fez em nosso benefício não foi
em vão, pois seu amor há de prevalecer em nossos corações.
Que o espírito natalino ilumine a todos.
Muita paz, amor e harmonia. São palavra de um monge que
deseja a felicidade a todos vós, irmãos.
ESPÍRITO HIKARU – MÉDIUM ISSAO
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Diretor Responsável - Jayme de Almeida Silva
Coordenadora - Maria Cristina Leonardi
Redatora - Therezinha Bassanetti
Redatora - Maria Aurora Leonardi
Revisora - Maria Francisca Altem
Comercial - José Eduardo Comar
Comercial - José Barbosa de Souza
Expedição - José Eduardo Comar e Vera L. Marsaro
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Ano Novo sempre sugere um balanço de nossas relações com o
tempo.
Quantas promessas não cumpridas!...
Quantos planos frustrados!...
E aqueles que já se deixaram registrar no livro divino da
responsabilidade perante Deus fazem contas com a própria
consciência, renovando votos de serviço, compreensão,
devotamento e renúncia...
Se desejamos, porém, penetrar o segredo das horas com a
realização de nossas esperanças mais elevadas e com a execução
gradual de nossos projetos, necessitamos de algo que nos
modifique, à frente dos semelhantes, que nos traga correntes de
simpatia, que nos inspire o trabalho incessante e digno e que nos
alimente o espírito em mais altos padrões de serviço e confiança.
Esse algo, meus irmãos, é a fraternidade profundamente sentida e
sinceramente vivida, que auxilie nossa alma, incentivando-a no
bem, porque sem fraternidade, há sempre gelo e sombra,
indiferença e aspereza no santuário do coração.

HUMORTERAPIA

No Sítio
Um sitiante tinha uma grande criação de porcos e recebeu a
visita de um fiscal do Ibama, o qual perguntou:
- Que comida o senhor dá a seus porcos?
- Eu dou milho.
- Então o senhor está multado, não pode dar milho aos porcos.
No mês seguinte, outro fiscal apareceu e fez a mesma pergunta.
- Que comida o senhor dá aos seus porcos?
- Eu dava milho, mas agora estou dando ração.
- O senhor está multado, não pode dar ração aos porcos!
No outro mês, outro fiscal apareceu e perguntou qual comida
dava aos porcos.
Ele respondeu:
- Eu dava milho, depois passei a dar ração, mas agora estou
dando um Vale Refeição, e eles vão comer onde quiserem!!!
Num outro sítio
Tinha um senhor que tinha uma propriedade muito bonita e no
fundo uma bela mata, na qual fazia a sua caçada para comer os
animais.
O vizinho vendo que ele caçava os animais denunciou ao
Ibama, que mandou um fiscal constatar a verdade.
O fiscal chegou no sítio e em conversa com o proprietário
elogiou-o, pois o sítio estava bem cuidado, perguntando:
- O Senhor tem uma bela mata ali nos fundos e lá não tem
animais de caça?
- Tem sim, na semana passada matei uma bela capivara, e
chamou o filho:
- Tonho, traz a cabeça daquela capivara que o pai matou.
O menino trouxe e o fiscal disse que era um belo animal..E lá na
mata não tem veados?
- Tem sim, e chamou o filho:
- Tonho, traz a cabeça do veado que o pai matou no mês passado.
O menino trouxe e o fiscal falou:” que animal lindo era”, e
perguntou:
- Aqui nunca apareceu nenhum fiscal do Ibama?
- Apareceu sim. Tonho, traga a cabeça daquele fiscal que veio
aqui.
O fiscal subiu na sua viatura e se mandou!!!

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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Alegria e Vida À Luz da

A Humanidade terrena passa por momentos difíceis, complicados, jamais
imaginados pelas gerações presentes.
Muitos se perguntam por onde anda a alegria de viver, frente à triste realidade
que enfrentamos.
Quanto mais o homem tem progredido científica e tecnologicamente, sua alegria
parece distante ou impossível.
As conquistas realizadas pelo ser humano, nessas últimas décadas, no micro e no
macrocosmo, fazem com que um sentimento de poder passe a lhe alimentar o ego.
Perceber que pode penetrar, desvendar e manipular o mundo microscópico, é
motivo de muito orgulho.
Olhar para os astros, e se sentir conhecedor dos meios de alcançar alguns,
aproximar-se de outros, analisá-los através de suas potentes aparelhagens, fá-lo
vaidoso.
Essas descobertas propiciam que a criatura comece a se sentir um tanto quanto
criador, pois que não tem outra visão da realidade da vida.
E, apesar de todas essas conquistas, não sente a verdadeira alegria.
Quando o homem se entender como filho de Deus, herdeiro dessa Inteligência
Suprema do Universo e Causa Primeira de tudo o que existe, mudará sua maneira de
ser.
Quando conceber que é um Espírito imortal, de que nada sabe, frente ao muito a
aprender, deixará de lado seu tolo orgulho.
Quando se aceitar como alguém que precisa de muita conquista, na direção do
bem, diminuirá a vaidade que o acomete.
Necessário se faz um mergulho na realidade: enquanto vivermos apenas em
busca de conquistas na área material, estaremos trilhando somente a linha horizontal
da vida.
Ao buscarmos o crescimento, também na linha vertical, nos aprimorando na
conquista das virtudes, da ética, do sentimento moral, a alegria nos visitará.
Alguém poderá argumentar como podemos falar em alegria, em meio a tanto
sofrimento existente no planeta.
Então, pensemos: ao nos dispormos a viver a vida com alegria, precisamos olhar
as situações com outros olhos. Por exemplo, o sofrimento faz mal, no entanto, não é
um mal, porque oferece os recursos valiosos para a aquisição do bem permanente.
Logo, ter alegria não impede a aproximação do sofrimento, pois que ele faz parte
de nosso processo de evolução.
Ao compreender esse fato, não abandonamos a alegria, até por poder aprender
com a dor, e evoluir para Deus.
Quando o amor não está presente no sentimento, a alegria não floresce, porque
permanece sombreada pelas dúvidas e suspeitas.
As pessoas dizem querer a alegria, a felicidade, mas não conseguem adquiri-las,
por mais as persigam.
A alegria não é encontrada em mercados ou farmácias, mas no coração, que sente
e ama.
Sempre que possível expressemos a alegria de viver.
Se já encontramos Jesus, melhor razão temos para a alegria, porque envoltos na
Luz do mundo, nenhuma sombra ameaça.
Alegremo-nos com a vida que desfrutamos, e agradeçamos sempre a glória de
saber e de amar, para agir com acerto.
A vida com alegria é, em si mesma, um hino de louvor a Deus.
Redação do Momento Espírita, com base na mensagem
Viver com alegria, pelo Espírito Joanna de Ângelis,
psicografia de Divaldo Pereira Franco, na manhã de 29.5.2009,
no G-19, em Zurique, Suíça.
Em 17.10.2015.
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

Razão

As Obras Básicas da
Doutrina Espírita apregoam
princípios que se desdobram
através do estudo e da prática, e
todo conhecimento adquirido
deve ser passado à frente com
palavras que possam ajudar a
todos em suas decisões e rumos
a serem tomados. O livrearbítrio é individual, a análise
também, mas se podemos
colaborar para melhor
discernimento do nosso
próximo é atitude louvável e
princípio da própria doutrina. A
liberdade de ação deve ser
respeitada, mas não devemos
ser omissos no que concerne à
atitude solidária e fraterna. Não
nos é permitido determinar
caminhos, mas apontá-los é
incumbência de todos.
Caridade é troca de energia.
Enternece quem doa, e
sensibiliza quem recebe. Como
o amor divino é energia fluídica,
ambos se fortalecem na
humildade em dar e receber.
Delimita em teu derredor
um círculo imaginário, e
preocupa-te em aperfeiçoar o
corpo físico e espiritual que
ocupa esse espaço. Um dia, com
certeza, não mais será
necessário tal demarcação, pois
a tão sonhada perfeição terá
chegado.
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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 / Lucia Milan / 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 S. Casseti
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

“O verdadeiro espírita não é o que crê nas
comunicações, mas o que procura aproveitar os
ensinamentos dos Espíritos. De nada adianta crer,
se sua crença não o faz dar sequer um passo na
senda do progresso, e não o torna melhor para o
próximo”.

Transformamos Fitas VHS para DVD

Allan Kardec

