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Editorial
No dia 31 de julho, reunimos em nossa Praça de
Alimentação mais de 80 pessoas, trabalhadores da
Casa e seus familiares, para uma confraternização, na
qual saboreamos uma deliciosa feijoada, aproveitando
o domingo frio, o que aqui em Catanduva é muito
difícil.
Durante o almoço, foram sorteados entre os
presentes mais de 30 brindes e um brinde de maior
valor para o vencedor do “Teste de Conhecimentos
Gerais”, o que é feito em todas as reuniões dessa
natureza.
A próxima reunião de confraternização será em
dezembro vindouro, com uma deliciosa macarronada,
com molho a ser escolhido pelo participante.
Aproveitamos o ensejo para participar aos irmãos
que, no dia 21 de outubro, sexta feira, estaremos
recebendo o querido palestrante VANSAN, de São
Paulo.
Jayme de Almeida Silva
Vice-Presidente

SAÚDE E EQUILIBRIO
Para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você
mesmo:
01 – Colocar-se sob os desígnios de Deus, cada dia,
através da oração, e sustentar a consciência tranquila,
preservando-se contra ideias de culpa.
02 – Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo.
03 – Manter coração e mente, atitude e palavra, atos
e modos na inspiração constante do bem.
04 – Servir desinteressadamente aos semelhantes,
quanto esteja ao alcance de suas forças.
05 – Regozijar-se com a felicidade do próximo.
06 – Esquecer conversações e opiniões de caráter
negativo que haja lido ou escutado.
07 – Acrescentar pelo menos um pouco mais de
alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver
em contato.
08 – Admirar as qualidades nobres daqueles com
quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las.
09 – Olvidar motivos de queixa, sejam quais forem.
10 – Viver trabalhando e estudando, agindo e
construindo, no próprio burilamento e na própria
corrigenda, de tal modo que não se veja capaz de
encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos
outros.
ANDRÉ LUIZ

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

Aires Cardoso Pereira

Moda Feminina e Masculina

Fone: (17) 3572-1578
Celular: (17) 99776-4739

Fone: (17) 3522-4118

Rua Rui Barbosa, 503 - Centro - Pindorama - SP

Rua Brasil, 812 - Catanduva - SP
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Qual é a mais difícil de
todas as coisas?
Thales de Mileto
Um sofista se aproximou de Tales de Mileto, um dos Sete Sábios da Grécia
Antiga e intentou confundi-lo com as perguntas mais difíceis. Porém, o Sábio
de Mileto esteve à altura da prova porque respondeu a todas as perguntas, sem a
menor vacilação e assim mesmo com a maior exatidão.
1 - Qual é a coisa mais antiga?
- Deus, porque sempre tem existido.
2 - Qual é a coisa mais formosa?
- O Universo, porque é obra de Deus.
3 - Qual é a maior de todas as coisas?
- O Espaço, porque contém todo o Criador.
4 - Qual é a coisa mais constante?
- A esperança, porque permanece no homem depois que haja perdido todo o
mais.
5 - Qual é a melhor de todas as coisas?
- A Virtude, porque sem ela não existe nada de bom.
6 - Qual é a mais rápida de todas as coisas?
- O Pensamento, porque em menos de um minuto pode voar até o final do
Universo.
7 - Qual é a mais forte de todas as coisas?
- A Necessidade, porque faz com que o homem enfrente todos os perigos da
vida.
8 - Qual é a mais fácil de todas as coisas?
- Dar conselhos.
“Porém, quando chegou à nona pergunta, nosso Sábio disse um paradoxo.
Deu uma resposta que, estou seguro, não foi jamais entendida pelo mundano
interlocutor, e que, para a maioria das pessoas terá um sentido superficial. ”
A pergunta foi esta:
9 - Qual é a mais difícil de todas as coisas?
E o Sábio de Mileto replicou:
- Conhecer a si mesmo.
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

Espírito: MEIMEI

COMPANHEIROS
Se o trabalho te pesa,
Pensa nos companheiros.
Se esmoreces na luta,
Muitos param na inércia.
Quando te encolerizas,
Muitos caem no ódio.
Se trabalhas contente
Aprendem a servir.
Se socorres alguém,
Sabem auxiliar.
Lembra-te: teus companheiros
Procuram Deus em ti.
Espírito: EMMANUEL

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

Alma irmã! ...
Não me condenes.
Venho ofertar-te
Renovação e experiência
E mostrar-te nos outros, os irmãos
do caminho
Que amam, sofrem e aprendem
Qual te acontece,
A fim de que te movas
Ao sol da compaixão.
Venho mostrar-te ainda
O peso que há na culpa
E o valor do perdão.
Sobretudo, sou eu
Quem te revela
A grandeza do amor
Na luz da compreensão.
Peço: não me censures.
Venho em nome de Deus.
Sou tua dor.

www.boaideiapresentes.com.br

Fone: (17) 3521-1324
Rua Minas Gerais, 417 - 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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Dê ânimo forte
“Porque Deus não nos deu o espírito
de temor, mas de fortaleza, amor e
moderação.”
II Timóteo, 1:7
Não faltam recursos de trabalho
espiritual a todo irmão que deseje
reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se.
Lacunas e necessidades, problemas e
obstáculos desafiam o espírito de serviço
dos companheiros de fé, em toda parte.
A ignorância pede instrutores, a dor
reclama enfermeiros, o desespero suplica
orientadores.
Onde, porém, os que procuram abraçar
o trabalho por amor de servir?
Com raras exceções, observamos, na
maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o
retraimento.
Aqui, há temor de responsabilidade;
ali, receios da crítica; acolá, pavor de
iniciativa a benefício de todos.
Como poderá o artista fazer ouvir a
beleza da melodia se lhe foge o
instrumento?
Nesse caso, temos em Jesus o artista
divino e em nós outros, encarnados e
desencarnados, os instrumentos d'Ele para
a eterna melodia do bem no mundo.
Se algemamos o coração ao medo de
trabalhar em benefício coletivo, como
encontrar serviço feito que tranquilize e
ajude a nós mesmos? Como recolher
felicidade que não semeamos ou amealhar
dons de que nos afastamos suspeitosos?
Onde esteja a possibilidade de sermos
úteis, avancemos, de ânimo forte, para
frente, construindo o bem, ainda que
defrontados pela ironia, pela frieza ou pela
ingratidão, porque, conforme a palavra
iluminada do apóstolo aos gentios, “Deus
não nos deu o espírito de temor, mas de
fortaleza, amor e moderação”.
Fonte: XAVIER, Francisco
Cândido. Vinha de Luz, 17. Ed. Rio de
Janeiro: FEB, 2001, cap. 31, p.73-74.
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Picon
CORRETORA DE SEGUROS

des1967

SEMPRE PRESENTE

Euclides Picon
PABX (17) 3531-2280

Receita Espírita
Pensamento sombrio?
Alguns instantes de prece.
Irritação?
Silêncio de meia hora pelo menos.
Tristeza?
Ampliação voluntária da quota de trabalho habitual.
Impulso à crítica construtiva?
Observemos as nossas próprias fraquezas.
Desejo de censurar o próximo?
Um olhar para dentro de nós mesmos.
Solidão?
Auxiliar a alguém que, em relação a nós, talvez se encontre mais sozinho.
Tédio?
Visita a um hospital para que se possa medir as próprias vantagens.
Ofensa?
Perdoar e servir mais amplamente.
Ressentimento?
Olvido de todo mal.
Fracasso?
Voltar às boas obras e começar outra vez.
Albino Teixeira
Médium: Francisco Cândido Xavier
Livro: Caminho Espírita (IDE)

O Vício e a Cura
Vício não é só, o que através do corpo físico, afeta o equilíbrio
mental. Não raras vezes, é o inverso; as imperfeições interiores fazem
sofrer o próprio corpo. A agressividade, o orgulho, rancor, vaidade,
egoísmo, prepotência, ganância, inveja, e tantos outros são vícios que
partem de dentro para fora. Não foram adquiridos através da química,
e necessitam de tratamento pelo processo da reeducação espiritual.
Assim como todos os vícios, levam sofrimento e dor a todos os
lugares.
Senhor! Concede-nos energia para o controle mental, liberta-nos
dos vícios que obscurecem a razão, enchem nossos corações de
sentimentos menores. Socorre-nos Pai, para que se reergam o ânimo e
a fé. Suaviza nossos desejos com teu bálsamo misericordioso; ilumina
caminhos, expectativas e esperanças. Senhor!
Ajuda- nos a despertar!

Atual
sport
ARTIGOS ESPORTIVOS E ORTOPÉDICOS

Rua Sergipe, 478
CEP 15800-100 - Catanduva - SP
web site: www.picon.com.br
e-mail: euclidespicon@terra.com.br
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3522-1181
Rua Minas Gerais, 538 - Centro - Catanduva/SP
atualsport@gmail.com
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Permita, Senhor,
Que eu aceite as minhas derrotas, assim
como fico feliz com as minhas vitórias, sem
acusar nada ou ninguém ao meu redor.
Que a cada dia eu possa agradecer pelo
nascer do sol, como pela noite que se vai.
Que eu possa perdoar a quem me fere, sem mágoas, sem
me sentir vítima por isso.
Que eu entenda que as dificuldades da vida fazem parte do
meu crescimento como ser humano.
Que eu possa ser um ombro amigo a quem precise, sem me
sentir especial por isso, e sem me revoltar quando esse mesmo
ombro amigo não é reconhecido.
Que eu seja humilde e perceba que à minha volta outros
sofrem bem mais que eu.
Que eu consiga sorrir mais, chorar menos e ser feliz com o
que me destes. Que eu tenha mais bondade, piedade, carinho,
compreensão e amor para com meu irmão, e, principalmente,
me ensine a não pensar somente em mim.
Obrigada, Senhor, pelo teu imenso amor por mim.

“EMMANUEL”

Fábrica de

Sapatos

Havia, então, uma grande fábrica de calçados aqui
em Minas Gerais, que pretendia expandir seus serviços
mundialmente. O patrão espalhou pelo mundo
representantes que pudessem verificar a
disponibilidade, que respondesse às expectativas da
fábrica.
Um dos representantes, que estava na Índia,
mandou uma correspondência de imediato, dizendo:
- Cancele todas as entregas de sapatos para cá....
Aqui ninguém usa sapatos!
Algum tempo depois, outro representante que
estava no Rio de Janeiro mandou uma outra
correspondência, sem saber de nada do que havia
ocorrido, dizendo:
- Mande todos os calçados possíveis, onde estou
todos andam descalços!
Percebe uma coisa? O mesmo problema com
soluções diferentes e visões diferentes...
Cada um conhece a situação, mas cada um escolhe
o que fazer dela...
“Para alguns o vento geme, para outros ele canta”.

(mediunidade de prova)
Quem são os médiuns?
“Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários,
na acepção comum do termo: são almas que fracassaram
desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das
leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos
compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado
obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes se encontra
enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase
sempre são Espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo
abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência e
que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em
favor do grande número de almas que desviaram das sendas
luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas
arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades
que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto
esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades
e de condenável insânia”.

Autoria desconhecida

Senhor Jesus,
Permita-me ser melhor a cada dia, permita-me
amar cada dia mais.
Que eu possa relevar as ofensas e a ingratidão, que
eu possa compreender sempre o meu semelhante.
Não deixe, Senhor, que o meu coração e o
pensamento se afastem de Ti. Ajuda-me, Senhor, a
seguir os Seus caminhos e que na caminhada eu esteja
pronta para as pedras nas quais eu possa vir a tropeçar.
Abre meus olhos, Senhor, a todas as
oportunidades onde alguém precise de mim; que eu
possa amparar e compreender sem julgamentos. E
quando a dor apertar meu coração ao ponto de não me
reconhecer, que o Teu amor me mostre que só o Amor
vale a pena.
Que eu seja somente amor.
Que assim seja!

Do livro: Mediunidade
Edgard Armond

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

Camila
2º ano Educação Mediúnica
Psicografia recebida em 30.06.2016
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

Tel: (17) 3522-9485 / 99707-5560
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O DOENTE GRAVE
Uma alma atormentada de Mãe, conduzida ao Céu, nas asas blandiciosas do sono, esbarrou
ante as resplandecentes visões do Paraíso.
Um anjo solícito recebeu-a no pórtico.
– Anjo amigo – disse ela em voz súplice –, sou mãe na Terra e tenho dois filhos. Rogo para
ambos as bênçãos de Deus, generosas e augustas.
O mensageiro anotou as petições e, observando-lhe o desvelo fraternal, a mulher aflita
acrescentou, ansiosamente:
– Venho até aqui pedir, em particular, por um deles que, desde muito tempo, se encontra gravemente enfermo, entre a
morte e a vida. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar, por mais tempo, as
lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Digne-se o Todo-Poderoso, por vosso intermédio, conceder-me a graça de vê-lo
restituído à saúde.
O emissário das Esferas Superiores pensou um instante e interrogou:
– Qual de teus dois filhos se encontra mais unido a Deus?
– Meu pobre filhinho doente – respondeu a recém-chegada –, pois que medita na grandeza do Pai Celeste, dia e noite. É
com o Seu nome que se submete aos remédios amargos e é esperando no Senhor que vê despontar cada aurora. No sofrimento
que lhe desintegra as forças, dirige-se ao Céu com tamanho fervor que se lhe pressente, de maneira inequívoca, a ligação com
o Pai Amoroso e Invisível.
– E o outro? – Indagou o mensageiro divino.
– Esse – esclareceu a pedinte, um tanto confundida, qual se lhe fora impossível dissimular –, é um homem feliz nos
negócios do mundo. Como é favorecido da sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro da Providência Divina...
– Qual deles entende a sublime significação do trabalho? – Interpelou o emissário novamente.
– O enfermo, atirado à imobilidade, guarda profunda compreensão, com respeito às virtudes excelsas do espírito de
serviço. Refere-se, constantemente, aos bens do esforço e edifica quantos lhe ouvem a palavra, tocada de dolorosas
experiências.
– E o outro?
– Talvez pelo gênero de vida a que se consagra deixou de ver as belezas da ação própria.
Dispondo de muitos servidores, descansa nos trabalhos alheios. Não conhece o radioso convite da manhã, porque se
levanta do leito demasiado tarde, nos hotéis de luxo, e permanece estranho às bênçãos da noite, de vez que o corpo, saciado em
mesas opíparas e extravagantes, não lhe confere oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da Natureza.
– Qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens, nossos irmãos? – Tornou o mensageiro sorrindo,
bondoso.
– O que está preso à enfermidade angustiosa recebe os amigos de qualquer posição social, com indisfarçável
reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria a lhe saltarem dos olhos. Emociona-se com a
menor gentileza de que é objeto e parece deter, agora, um laço de amor forte e sincero, mesmo para com aqueles que, em outro
tempo, lhe foram inimigos ou perseguidores.
– E o outro?
– Os favores do mundo – comentou nobremente a palavra maternal – isolam-lhe a personalidade, à distância dos júbilos
domésticos, em rodas restritas e fantasiosas ou nas regiões elegantes, onde rolem fortunas iguais à dele. Assediado pelos
empenhos do mundo social, cujas ideias se modificam à feição do vento, nunca encontra tempo necessário para sondar os
sentimentos afetivos dos companheiros que o Céu lhe enviou à senda comum.
O anjo atento passou a refletir, com grande interesse, e arguiu, de novo:
– Para qual deles rogas a bênção de Deus, em particular?
– Em favor do pobrezinho que agoniza no leito – informou a ternura materna.
O enviado da Providência fixou-a com extrema bondade e concluiu, com sabedoria:
– Volta à Terra e reconsidera as atitudes do teu carinho! O enfermo do corpo vai muito bem; já entende a necessidade de
união com o Divino Pai e o que distingue, em verdade, os homens uns dos outros, é o grau de suas relações com a vida mais
alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro.
Pelo Espírito Irmão X
Do livro: Pontos e Contos
Médium: Francisco Cândido Xavier
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. 99775-2064 (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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A Grande Transição
Autor: Joanna de Ângelis (espírito)

indumentária carnal, para tornar essa
fase de luta iluminativa mais amena,
proporcionando condições
dignificantes que estimulem o
avanço e a felicidade.

Opera-se, na Terra, neste largo
período, a grande transição
anunciada pelas Escrituras e
confirmada pelo Espiritismo.
O planeta sofrido experimenta
convulsões especiais, tanto na sua
estrutura física e atmosférica,
ajustando as suas diversas camadas
tectônicas, quanto na sua
constituição moral.
Isto porque os espíritos que o habitam, ainda
caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo
substituídos por outros mais elevados, que o
impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando
lugar a uma era nova de paz e de felicidade.
Os espíritos renitentes na perversidade, nos
desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo
recambiados lentamente para mundos inferiores, onde
enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis,
assim renovando-se e predispondo-se ao retorno
planetário, quando recuperados e decididos ao
cumprimento das leis de amor.
Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões
inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a
desfrutarem da oportunidade de trabalho e de
aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se
têm submetido, podendo avançar sob a governança de
Deus.
Caso se oponham às exigências da evolução, também
sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões
primárias, entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de
serem úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia.
Concomitantemente, espíritos nobres que
conseguiram superar os impedimentos que os retinham na
retaguarda, estarão chegando, a fim de promoverem o
bem e alargarem os horizontes da felicidade humana,
trabalhando infatigavelmente na reconstrução da
sociedade, então fiel aos desígnios divinos.
Da mesma forma, missionários do amor e da caridade,
procedentes de outras Esferas estarão revestindo-se da

Não serão apenas os cataclismos
físicos que sacudirão o planeta,
como resultado da lei de destruição,
geradora desses fenômenos, como
ocorre com o outono que derruba a
folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a
invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada
da primavera, mas também os de natureza moral, social e
humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se
vivem.
Os combates apresentam-se individuais e coletivos,
ameaçando de destruição a vida, com hecatombes
inimagináveis.
A loucura, decorrente do materialismo dos indivíduos,
atira-os nos abismos da violência e da insensatez,
ampliando o campo do desespero, que se alarga em todas as
direções.
Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os
relacionamentos afetivos, desestruturam-se as
instituições. As oficinas de trabalho convertem- se em
áreas de competição desleal; as ruas do mundo
transformam-se em campos de lutas perversas, levando de
roldão os sentimentos de solidariedade e de respeito, de
amor e de caridade...
A turbulência vence a paz; o conflito domina o amor; a
luta desigual substitui a fraternidade.
... Mas essas ocorrências são apenas o começo da
grande transição.
***
A fatalidade da existência humana é a conquista do
amor que proporciona plenitude. Há, em toda a parte, uma
destinação inevitável, que expressa a ordem universal e a
presença de uma Consciência Cósmica atuante.

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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A rebeldia que predomina no comportamento humano
elegeu a violência como instrumento para conseguir o
prazer que lhe não chega de maneira espontânea, gerando
lamentáveis consequências, que se avolumam em desaires
contínuos.
É inevitável a colheita da sementeira por aqueles que a
fizeram, tornando-se ricos de grãos abençoados ou de
espículos venenosos.
Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda
objeção que lhes faz converte-se em aflição, impedindo a
conquista do bem-estar.
Da mesma forma, como o progresso é inevitável, o que
não seja conquistado através do dever, se-lo-á pelos
impositivos estruturais de que o mesmo se constitui.
A melhor maneira, portanto, de compartilhar
conscientemente da grande transição é através da
consciência de responsabilidade pessoal, realizando as
mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia
do conjunto.
Nenhuma conquista exterior será lograda se não
proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados
os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser
substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto,
propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional.
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O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai
quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo
ocorrendo com a alegria e a saúde.
São eles que proporcionam o maior contágio de que se
tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes,
que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os
exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo
ultrapassados pelos programas de sensibilização
emocional para a plenitude.
A grande transição prossegue, e porque se faz
necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de
como se apresenta e cooperar para que as sombras que se
adensam no mundo sejam diminuídas pelo Sol da
imortalidade.
Nenhum receio deve ser cultivado, porque, mesmo que
ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida
que se manifestará em outra dimensão.
***
A vida sempre responde, conforme as indagações
morais que lhe são dirigidas.
As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem
uma ainda não valorizada contribuição, que é a
erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da
Terra.

Na mente está a chave para que seja operada a grande
mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os
pensamentos podem ser canalizados em sentido
edificante, dando lugar a palavras corretas e a atos dignos.

Enquanto viceje o mal no mundo, o ser humano tornase-lhe vítima preferida, em face do egoísmo em que se
estorcega, apenas por eleição espiritual.

O indivíduo que se renova moralmente, contribui de
forma segura para as alterações que se vêm operando no
planeta.

A dor momentânea que o fere, convida-o por outro
lado, à observância das necessidades de seguir a
correnteza do amor, no rumo do oceano da paz.

Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos
gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir
eficazmente com os espíritos que operam em favor da
grande transição.

Logo passado o período de aflição, chegará o da
harmonia.
Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e
de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus.

Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento,
torna-se cooperador eficiente, em razão de trabalhar junto
ao seu próximo, pela mudança de convicção em torno dos
objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma
num exemplo de alegria e de felicidade para todos.

(Mensagem psicografada pelo médium Divaldo
Pereira Franco, no dia 30 de julho de 2006, no
Rio de Janeiro, RJ. Publicada na revista
'Presença Espírita', Setembro/Outubro 2006,
Nº 256, Páginas 28 e 29)

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.
Rua: 13 de Maio nº 167 - Centro - Catanduva
Fone: 3522- 5015
netmidiacatanduva@hotmail.com
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VALE A PENA LER DE NOVO

Mensagem de

Chico Xavier
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Senhor Jesus, Amigo Excelente:
chego cansado dos caminhos percorridos,
trazendo poeira transformada em lama nos pés da alma,
sedento e ferido, de mãos vazias e dilaceradas;
tombada, a nossa fronte não se levanta para olhar o
amanhã;
os ombros arriados não suportam o fardo das próprias
dissipações.
Socorre-me, Celeste Benfeitor!
Não é a primeira vez que te esqueço, envolvendo-me
no crime.
Não é a primeira tentativa que faço, com insucesso.
Não é a primeira oportunidade que perco, acoimado
pela loucura do “eu”...
Apieda-Te ainda mais de mim!
Fito o céu e meus olhos não veem as estrelas; olho o dia
e o sol me enceguece; sigo a rota e tropeço, sem a visão do
solo...
Penso em Ti e brilha em meu espírito a Tua Luz.
Ampara-me, Construtor da Vida!
Amanhece o dia do novo ensejo e logo mais mergulho
no caudaloso rio da Reencarnação.
Reencontrarei as dívidas chamando por mim e as dores
reclamando-me;
Defrontarei o ódio, ultrajando minhas aquisições de
amor e o sofrimento, dificultando meu avanço.
Dai-me a Tua mão protetora!
Sou o que fui, ajuda-me a ser o que devo!
A Ti entrego minha vida:
Salva-me, Jesus, através do trabalho redentor!
JAS – 8/3/2005

A grande escolha
Um dia você estava à frente de um abismo de
perdição e então indagou:
- E agora, meu Deus?!
Foi então que você ouviu lá de dentro da sua alma:
- Agora estou mais forte, porque eu contemplei o
abismo!
Foi a sua Grande Escolha. E nesse momento, você se
igualou aos anjos – porque anjo é aquele que, à beira do
maior abismo, entendeu a força invencível da Luz!

Nasceste no lar que precisavas,
vestistes o corpo físico que
merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de
acordo com o teu adiantamento.
Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas
necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as
tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que
elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus
parentes, amigos são almas que atraíste, com tua própria
afinidade.
Portanto, teu destino está constantemente sob teu
controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas,
expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência.
Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e
atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada
vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de
tudo, analisa e observa.
A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta,
busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa
voltar atrás e fazer um Novo Começo, qualquer um pode
começar agora e fazer um Novo Fim.
Chico Xavier

PRECE DE TODOS NÓS
Deus, pai do amor e bondade, ajuda-me a vencer as
dificuldades próprias desta vida. Que eu possa ser forte
diante das provações a serem superadas, com o
entendimento das Tuas leis de amor. Que minha mente
encontre o ponto de equilíbrio, para atuar nas situações
mais difíceis e agir com serenidade e firmeza. Que
nenhuma dor me faça vacilar na obrigação a cumprir, e
que nenhum anseio de ordem material possa me levar ao
tormento. Dá-me Senhor, o teu amparo misericordioso,
cobre-me com tua luz renascedora. Que eu saiba confiar
e perseverar, na certeza do enriquecimento interior,
aparando arestas e superando os percalços da existência.
Que eu aprenda a perdoar e amar, com o espírito de
fraternidade, por todos os caminhos onde passe, e que
saiba estender a mão ao meu irmão de jornada, com o
sentido de justiça e solidariedade, sem exigir, impor ou
reclamar. Ajuda-me Senhor, fortalece-me, para que eu
possa crescer no bem e no amor, finalidade primeira das
Tuas leis.
RPJ

Funerária

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

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

Rua Amazonas, 83 - Centro - Fones: (17) 3522-0600 / 3524-7722
CEP 15800-050 - Catanduva - SP
Site: www.afesteira.com - E-mail: afesteiracat@hotmail.com

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

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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Pergunta: O QUE É UM NÍVEL?
Respondendo a pergunta:
Entre as definições encontradas no Dicionário da Língua
Portuguesa Aurélio- sec. XXI, temos entre outras: situação,
estado, plano.
Na Doutrina Espírita, Nível pode ser considerado como
sendo um estado do perispírito, em que numa das vidas
passadas, um fato, uma situação, um transtorno, uma emoção
pode ter deixado cicatrizes profundas no inconsciente, que
afetam suas ações, em futuras existências.
O tratamento indicado é a doutrinação, num trabalho de
desobsessão simples, feita pelo dirigente ou mentor do trabalho,
como se fosse uma entidade obsessora; pedindo que apague de
sua memória o fato ocorrido, e se for o caso, esse Nível será
encaminhado, para tratamento, em um dos hospitais do espaço:Hospital Esperança ou Hospital Bezerra de Menezes.
Para que o médium possa identificar que se trata de uma
entidade obsessora, ou um Nível do próprio encarnado, em
consulta pode-se distinguí-Io, da seguinte maneira:- ao se
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incorporar no médium, se este sentir uma
pressão ou toque na nuca, trata-se de um Nível
do assistido, que se manifesta, e deve ser doutrinado como se
fosse uma entidade obsessora.
Muitas vezes, o médium que não estudou o assunto, e
mesmo o dirigente, não conseguem estabelecer a diferença.
No caso desses Níveis, que ficam marcados no períspirito
até que sejam tratados, podemos citar fatos que hoje a própria
ciência já identifica e trata. Pode-se receber maiores
informações na leitura dos livros de Brian Weiss, especialmente
"Muitas Vidas e Muitos Mestres", onde relata como foi seu
primeiro contato com essa situação. Esses casos, na atualidade,
são tratados na Psiquiatria através da hipnose.
No tratamento espiritual, conforme o número de médiuns
presentes na sessão de desobsessão, pode-se tratar mais de um
Nível ao mesmo tempo. Basta incorporá-Ios um em cada
médium e proceder à doutrinação.
Assim, pode-se agilizar os atendimentos.
Nazik Bauab de Almeida Silva
Departamento de Ensino

Alegria de Viver
A minha vida foi caminhar por um fio, de um lado a escassez de recursos, de outro
as dificuldades de um compromisso. Mas, ainda assim, perseverei para edificar a
Igreja do Senhor. Não me refiro ao templo de orações, mas sim, ao Evangelho levado
aos corações das ovelhas perdidas que necessitavam de um pastor para reuni-las em
um grande rebanho e ensiná-las que somente unidas com um propósito moral e um
sentimento verdadeiro poderiam prosperar, diante de uma escada íngreme que as separavam de Deus.
A Fé foi o meu alimento de cada dia, porém, confesso que a fome por várias vezes se fez presente em minha vida,
mas o Pai em nenhum momento me abandonou, concedendo-me o “pão nosso” para a minha alma alimentar.
O Amor foi o meu instrumento de trabalho, todavia, em alguns momentos, senti-me incapacitado para construir
o alicerce bendito, mas o Pai sempre colocava um necessitado em meu caminho, para suprir o amor que faltava em
meu coração, e assim, aos poucos, os tijolos do Evangelho foram sendo assentados na vinha abençoada e a Igreja
começava a surgir.
A Caridade foi apenas uma forma de retribuir ao Pai a sua generosidade em permanecer ao meu lado,
principalmente na iminência das minhas fraquezas, pois, todos somos falhos, mas depende de nós acreditarmos que
mesmo diante de uma extrema dificuldade, podemos lutar para superar as nossas limitações, uma vez que elas não
estão em nossas vidas apenas para cercear os nossos desejos, mas sim, para fortalecer as nossas melhores virtudes.
O segredo da vida não está naquilo em que nós podemos ter, mas sim, no que podemos proporcionar, conciliando
a Fé, o Amor e a Caridade, e construir ao longo do caminho, sob a luz do Evangelho de Jesus, algo que desperte nas
criaturas carentes de virtudes, uma motivação para se levantarem e caminhar em busca de um propósito edificante,
que as façam encontrar a Alegria de Viver.
Espírito de Padre Albino 20/06/2016
Médium Yssao

Dra. Vanessa N. Martins
Crefito 13996-f

• Fisioterapia • Acupuntura • Cromoterapia

3522 9909 / 99775 4501
Rua Bahia, 335 - Catanduva - SP
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Dizia uma
lenda chinesa...
Naquele tempo, um discípulo perguntou ao vidente:
- Mestre, qual é a diferença entre o céu e o inferno?
E o vidente respondeu:
- Ela é muito pequena, contudo, com grandes
consequências.
E o vidente explicou:
- Vi um grande monte de arroz cozido e preparado com
alimento. Ao redor, muitos homens famintos quase a
morrer. Não podiam se aproximar do monte de arroz, pois
possuíam longos palitos de dois a três metros de
comprimento. Os chineses, naquele tempo, já comiam
arroz com palitos. Apanhavam o arroz, mas não
conseguiam levá-lo à própria boca, porque os palitos em
suas mãos eram muito longos, e assim, famintos e
moribundos, juntos, mas solitários, permaneciam curtindo
uma fome eterna, diante de uma fartura inesgotável. E isso
era o inferno.
E o vidente prosseguiu:
- Vi outro monte de arroz, cozido e preparado com
alimento. Ao redor, homens famintos, mas cheios de
vitalidade. Não podiam se aproximar do monte de arroz,
pois possuíam palitos de dois a três metros de comprimento.
Apanhavam o arroz, mas não conseguiam levá-lo a própria
boca, porque os palitos em suas mãos eram muito longos.
Mas, com seus longos palitos, em vez de levá-los à própria
boca, serviam-se uns aos outros o arroz. Numa grande
comunhão fraterna, juntos e solidários, gozando a
excelência dos homens e das coisas. E isso era o céu.
O maior inimigo do amor é o egoísmo.

VENDEDOR MINEIRO
Certo dia, o gerente de vendas de uma empresa de peças
industriais recebeu um fax de um vendedor novo, mineiro:
“Seo Gomis, o criente de belzonte pediu mais cuatrucenta
pessa. Favor toma as providenssa, Abrasso, Nerso”
Uma hora depois chega outro fax:
“Seo Gomis, os relatori de venda vai chega atrasado proque
to fexando umas vendas. Temo qui manda treiz mir pessa.
Amanhã to chegando, Nerso.
E no dia seguinte:
“Seo Gomis, num xeguei pucausa de qui vendi mais deiz
mir em Beraba. To indo pra Brazilha. Abrasso, Nerso”
Algumas horas mais tarde:
“Seo Gomis, Brazilha fexo 20 mir. Vo pra Frolinopolis e de
lá pra Sum Paulo no vião das cete hora. Abrasso, Nerso”
E assim foi o mês inteiro. Muito preocupado com a imagem
da empresa, o gerente levou todas as mensagens que recebeu do
vendedor ao presidente.
- Pode deixar que eu tomarei as providências devidas! –
disse o presidente ao gerente.
Uma semana depois tinha um aviso no mural da empresa
com todas as mensagens do novo vendedor anexadas em uma
frase escrita à mão:
“A parti de oje nois tudo vamo faze feito o Nerso. Si
preocupa menos com essas bobagens de iscrevê serto e maiz
vende!
Acinado: O Presidenti”.
MARIDO ATRASADO
O marido chega em casa tarde da noite e para a esposa não
perceber as horas, entra de mansinho no quarto, quando por falta
de sorte o relógio bate 1 hora. A esposa acorda e pergunta:
- Marido, que horas são?
O marido responde: são 10 horas.
A esposa retruca:
- Como é que o relógio acabou de bater 1 hora?
- E você queria que o relógio batesse o zero também?
O PODER DO E-MAIL
Um homem deixou as ruas cheias de São Paulo para umas
férias em Salvador. Sua esposa estava viajando a negócios e
estava planejando encontrá-lo no dia seguinte. O homem, ao
chegar ao hotel, resolveu mandar um e-mail para sua mulher.
Como não achou o papelzinho em que havia anotado o endereço
do e-mail dela, tirou da memória o que lembrava e torceu para que
estivesse certo.
Infelizmente ele errou uma letra, e a mensagem foi para uma
senhora, cujo marido havia morrido no dia anterior. Quando ela
foi checar os seus e-mails, deu uma olhada no monitor. Deu um
grito de profundo horror e caiu dura e morta no chão.
Ao ouvir o grito, sua família correu para o quarto e leu o
seguinte, na tela do computador:
“Querida esposa, acabei de chegar. Foi uma longa viagem.
Apesar de só estar aqui há poucas horas, já estou gostando
muito. Falei aqui com o pessoal e está tudo preparado para sua
chegada amanhã. Tenho certeza de que você também vai gostar...
Beijos do seu eterno e amoroso marido.
PS: Está fazendo um calor infernal aqui!!!”
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A Importância
da Oração

Bezerra e o Perdão

Certa vez, um homem recebeu a visita de alguns
amigos.
– Gostaríamos muito que nos ensinasse aquilo que
aprendeste todos esses anos – disse um deles.
– Estou velho – respondeu o homem.
– Velho e sábio – disse um outro. – Afinal de contas,
sempre te vimos rezando durante todo esse tempo. O que
conversas com Deus? Quais são as coisas importantes
que devemos pedir?
O homem sorriu.
– No começo, eu tinha o fervor da juventude, que
acredita no impossível. Então, eu me ajoelhava diante de
Deus e pedia para que me desse forças para mudar a
humanidade. Aos poucos, vi que era uma tarefa além de
minhas forças. Então comecei a pedir a Deus que me
ajudasse a mudar o que estava à minha volta.
– Neste caso, podemos garantir que parte de seu
desejo foi atendida – disse um dos amigos. – Seu
exemplo serviu para ajudar muita gente.
– Ajudei muita gente com meu exemplo; mesmo
assim, sabia que não era a oração perfeita. Só agora, no
final de minha vida, é que entendi o pedido que deveria
ter feito desde o inicio.
– E qual é este pedido?
– Que eu fosse capaz de mudar a mim mesmo.
"O essencial não é orar muito, mas orar bem.”

Dez Maneiras de Amar
a Nós Mesmos

1 - Disciplinar os próprios impulsos.
2 - Trabalhar, cada dia, produzindo o melhor que
pudermos.
3 - Atender aos bons conselhos que traçamos para os
outros.
4 – Aceitar, sem revolta, a crítica e a reprovação.
5 - Esquecer as faltas alheias, sem desculpar as nossas.
6 - Evitar as conversações inúteis.
7 - Receber o sofrimento como processo de nossa
educação.
8 - Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o
bem.
9 - Ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de
gratidão.
10 - Repetir as lições edificantes, tantas vezes quantas
se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento
de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço
do Divino Mestre, hoje e sempre.
Autor: André Luiz
Psicografia de Chico Xavier.
Do livro: Paz e Renovação

Bezerra de Menezes almoçava, certa feita, em casa de
Quintino Bocaiúva, o grande republicano.
Em meio da conversa, aproxima-se um serviçal e
comunica ao dono da casa:
— Doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial.
Quintino, que fora surpreendido no gabinete de
trabalho com um tiro de raspão, que, por pouco, não lhe
atingiu a cabeça, estava indignado com o servidor que
inadvertidamente fizera o disparo.
— Manda-o entrar, ordenou o político.
— Doutor, roga o moço, preso, em lágrimas, perdoe o
meu erro! Sou pai de dois filhos... Compadeça-se! Não
tinha qualquer má intenção... Ser o senhor me processar,
que será de mim? Sua desculpa me livrará! Prometo não
mais brincar com armas de fogo! Mudarei de bairro, não
incomodarei o senhor...
O notável político, cioso da própria tranquilidade,
respondeu:
— De modo algum. Mesmo que o seu ato tenha sido de
mera imprudência, não ficará sem punição.
Percebendo que Bezerra se sentia mal, vendo-o assim
encolerizado, considerou, à guisa de resposta indireta:
— Bezerra, eu não perdoo...
Chamado nominalmente à questão, o amigo exclamou
desapontado:
— Ah! você não perdoa!
Sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino
falou, irritado:
— Não perdoo. E você acha que estou fora do meu
direito?
O Dr. Bezerra cruzou os braços com humildade e
respondeu:
— Meu amigo, você tem plenamente o direito de não
perdoar, contanto que você não erre...
A observação penetrou Quintino como um raio.
O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que
lhe caía em bagas, tornou à cor natural, e, após refletir
alguns momentos, disse ao policial:
— Solte o homem. O caso está liquidado.
E para o moço que mostrava profundo agradecimento:
— Volte ao serviço hoje mesmo, e ajude na copa.
Em seguida, lançou inteligente olhar para Bezerra, e
continuou a conversação no ponto em que haviam ficado.
Do livro “Lindos casos de Bezerra de Menezes”,
de Ramiro Gama

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

SETORES

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 - Curso de Dirigentes
20:00 horas - Mocidade Espírita
20:00 horas - Curso de Obras Básicas - 1º Ano
20:00 horas - Escola Ed. Mediúnica 1º Ano
TERÇA-FEIRA
14:30 horas - Quitutes de Cozinha
14:45 as 15:45 horas - Consultas no DEPOE
16:00 horas - Evangelização e Passes
15:00 e 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 - 2º 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 2º 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 - Curso de Aprendizes do Evangelho 1º Ano
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 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
Mocidade Espírita - Nelson Ap. Oliani / Maria Francisca Altem
Patrimônio e Manutenção - Hidielse Flávio Mauri / Nercy Alves
Trabalho Espiritual 4º Feira - Ana Paula P. Vivi - Sala 4-Q /
Laneir Pereira - Sala 1-Q / Aparecida Alvez Neves - Sala 5-Q /
Therezinha Bassanetti - Sala 3-Q / Delci Rodrigues Rossi - Sala 2-Q
Trabalho Espiritual Sábado - Fátima Ap. Bersa Franco - Sala 3-S /
Iasser Arafaht Abdel Hamid - Sala 4-S
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. – Tratamento 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

ATUAMOS EM TODOS OS SEGUIMENTOS DE SEGUROS
Seguros:
Produtos:
Automóvel
Consórcio
Residência
Financiamento
Empresa
Cartão de Crédito
Proteção Familiar
Proteção Financeira

e-mail: cltseguros@gmail.com
trajanocltseguros@gmail.com

DIRETORIA - 2015/2016
Presidente: Jair Custódio de Oliveira
Vice-Presidente: Jayme de Almeida Silva
1º Secretário: Dorival Stuginski Junior
2º Secretário: José Luiz Ghirotti de Carvalho
1º Tesoureiro: Fernando Garcia Tulio
2º Tesoureiro: Djalma Bergamasco
Diretor de Patrimônio: Hidielse Flávio Mauri

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

CRM 121.382

Fone/Fax: (17) 3522-9408
Fone: (17) 3522-5897

Rua Curitiba, 1070 - Vila Mota - CEP: 15804-055 - Catanduva/SP

(17) 3522-8259
Rua Aracajú, 592 - Centro - Catanduva - SP

