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Editorial
Novamente tivemos o prazer de receber em nossa
Casa o irmão VANSAN, que numa palestra musical a
todos encantou e comoveu e agora no próximo dia 9 de
dezembro teremos o prazer de receber a nossa confreira
SANDRA CALADO, que proferirá sua palestra
versada no tema dos animais com relação a
mediunidade.
Aguardamos a presença de todos.
Também no próximo dia 10 de dezembro o Setor de
Assistência Social, na área de assistência às famílias
carente (50), dirigido pelo irmão Antoninho Casseti,
fará a sua festa às crianças (170), com distribuição de
presentes, brinquedos, roupas, calçados etc, e depois,
na praça de alimentação, será servido lanche e
refrigerantes à todos.
JAYME DE ALMEIDA SILVA
Vice-Presidente

EFETIVAMENTE
Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz,
ajudando os que se encontram nas sombras.
Defender não é gritar. É prestar mais intenso
serviço às causas e às pessoas.
A j u d a r n ã o é i m p o r t a n t e . É a m p a r a r,
substancialmente, sem pruridos de personalismo, para
que o beneficiado cresça, ilumine-se e seja feliz por si
mesmo.
Ensinar não é ferir. É orientar o próximo,
amorosamente, para o reino da compreensão e da paz.
Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos,
restaurando as obras para o bem geral.
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do
espírito de serviço e da boa-vontade, o entendimento
daquele que ignora.
Amar não é desejar. É compreender sempre, dar de
si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e
sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor
resplandeça.
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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SIMPLESMENTE NATAL

Coração partido, orgulho ferido e alma dilacerada refletem a atual condição da humanidade.
Será que o Amor ainda existe?
Por onde ele anda?
Por que é tão difícil encontrá-lo?
A incompreensão e a intolerância encontram-se em evidência nas vidas das pessoas, assumindo uma condição de
domínio em seus corações.
A cada desilusão um coração se perde, a fé se enfraquece e aquela luz no fim do túnel aos poucos vai se apagando
diante da escuridão.
O Amor é um sentimento puro e verdadeiro, não é privilégio dos sábios, nem dos afortunados, muito menos daqueles
que ostentam uma aparência exuberante de extrema beleza.
É o sentimento nobre dos humildes.
É a felicidade em servir, fazendo pessoas felizes.
É não escolher a quem se fará o bem.
É compreender e auxiliar, sem críticas à dor alheia.
É conquistar virtudes, acalentando os corações aflitos.
É enxergar o belo, onde ninguém consegue encontrá-lo.
Abram os seus corações e descubram o Amor verdadeiro; despertem a Fé adormecida e encontrem a Esperança
perdida.
Então, verão que tudo aquilo que o Mestre nos ensinou não foi em vão, pois do ventre de uma humilde jovem, este
Espirito Iluminado se fez menino, homem e o maior exemplo de Amor, Fé e Esperança.
“Que estas virtudes possam estar presentes em suas vidas, tornando-as pessoas melhores, pois este foi o objetivo que
levou o Cordeiro a estar entre nós, somente assim, haverá razão de se comemorar o seu nascimento, ou simplesmente
Natal, porque tudo começou na simplicidade e na humildade. ”
“Que o Amor verdadeiro esteja em seus corações, pois é a energia que transforma as pessoas, a essência do Espírito
Natalino”.
Hikaru
28/10/2016

AUTOCONTROLE AVISOS
Hoje, uma contrariedade afeta o humor;
amanhã, um imprevisto nos leva ao desconforto
do ressentimento, e dessa forma nos tornamos
amargos para com todos. A autovigilância é
imprescindível para que nosso comportamento
não se torne inconveniente, desarmonizando
ambientes de paz e fraternidade. É preciso
humildade para que haja alegria, e a austeridade
exagerada, com certeza, não irá angariar
simpatia dos que nos cercam. O autocontrole é
de fundamental importância na articulação das
palavras e gestos. Meditemos.
RPJ

FUNCIONAMENTO DE ALGUNS SETORES DA CASA
1) COZINHA e LANCHONETE
Férias de 10/12/16 a 6/2/2017
2) DEPOE
Férias de 22/12/16 a 01/01/2017
3) ESCOLAS e CURSOS
Férias de 30/11/16 a 1ª Semana de março de 2017
4) MOCIDADE
Férias de 30/11/2016 a 1ª.Semana de março de 2017
5) TRABALHOS PRÁTICOS
a) Desobsessão - Não há férias
b) Desobsessão - Nos dias 24/12/16 e 31/12/16 (sábados) não
haverá trabalhos por motivos óbvios.
6) PALESTRAS e PASSES
Normal
A DIRETORIA

Credenciada

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CELULAR E FAX

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

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

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

www.boaideiapresentes.com.br

Fone: (17) 3521-1324
Rua Minas Gerais, 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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NA TRILHA
DO MESTRE

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 pelos abusos 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. ”

Partindo Jesus dali, viu um homem
chamado Mateus,sentado na coletoria,
e disse-lhe: Segue-me! Ele se levantou
e seguiu.
Mateus, 9:9.
É importante verificar que o Mestre
não estabelece condições para que o
discípulo lhe compartilhe a jornada.
Não pergunta se ele se julga dotado
com a força conveniente...
Se é fraco de espírito...
Se é demasiado imperfeito...
Se sofre em família...
Se possui débitos a solver...
Se padece tentações...
Se está acusado de alguma falta...
Se retém valores de educação...
Se é rico ou pobre de possibilidades
materiais...

EMMANUEL
Do livro “Mediunidade” – p.41 – Edgard Armond

O GRANDE DOADOR

O Senhor diz apenas segue-me, como
quem afirma que, se o aprendiz se dispõe
realmente a segui-lo, será suprido de
socorros eficientes, em todas as suas
necessidades.
A lição é clara e expressiva.
Reflitamos nela para que não venhamos
permanecer na sombra da indecisão.
Emmanuel
Sobriedade em tudo e sempre,
Mas nunca te esqueças disso:
Quem vive só de recato
Nunca termina serviço.
Jovino Guedes
Ação e verbo!... Entre os dois,
Nunca se iluda você.
Palavras o vento leva,
A fé nas obras se vê.
Benedito Candelária Irmão

P

Picon
CORRETORA DE SEGUROS

SEMPRE PRESENTE

Euclides Picon
PABX (17) 3531-2280

Ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou feridos, usando
o divino poder do amor.
Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os
injustiçados do mundo.
Não possuía fazenda e estabeleceu novo reino na Terra.
Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo
das almas desesperadas.
Não era professor consagrado e fez-se o Mestre da Evolução e do
Aprimoramento da Humanidade.
Não era Doutor da Lei e criou a universidade sublime do bem para
todos os espíritos de boa vontade.
Ele não era rico e engrandeceu os celeiros dos séculos.
Padecendo amarguras - reconfortou a muitos.
Tolerando aflições - semeou a fé e a coragem.
Abatido - curou as chagas morais do povo.
Supliciado - expediu a mensagem do perdão e do amor, em todas as
direções.
Esquecido pelos mais amados - ensinou a fraternidade e o
reconhecimento.
Vencido na cruz - revelou a vitória da vida eterna, em plena e gloriosa
ressurreição,renovandoodestinodasnaçõesesantificandoocaminhodospovos.
Quem oferecer o coração, em homenagem ao Divino Amor na Terra,
poderá desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito,
apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus, a
benefício da Humanidade.
ANDRÉ LUIZ, F.C.XAVIER, FEESP)
Mensagem originalmente formatada pelo Instituto André
Luiz em novembro de 1999 e refeita em fevereiro de 2012.

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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Um casal de jovens recém-casados era muito pobre e vivia
de favores num sítio do interior. O marido, depois de três meses
de casados, fez uma proposta à esposa:
-- Querida, eu vou tentar a vida para melhorar nossa
condição, e para isso tenho que viajar para bem distante, onde
pretendo arrumar um emprego e trabalhar até que eu tenha
condições de voltar e dar a você uma vida mais digna e
confortável. Não sei quanto tempo vou ficar longe de casa, só
peço uma coisa a você, que me espere e que seja sempre fiel a
mim, que eu serei fiel a você.
Assim sendo, o jovem saiu, andou muitos dias a pé, até que
encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para
ajudar em sua fazenda, e o contratou, mas o jovem propôs uma
condição.
Patrão, eu peço ao Senhor que me deixe trabalhar pelo
tempo que eu quiser e quando eu achar que devo ir embora, o
senhor me dispensa de minhas obrigações. Peço ainda que o
meu salário o senhor coloque-o na poupança de um banco até o
dia em que eu sair daqui, quando o senhor me dará todo o
dinheiro que ganhei e assim seguirei o meu caminho. O
fazendeiro concordou com tudo.
Aquele jovem trabalhou muito, sem férias e sem descanso.
Depois de vinte anos, ele chegou ao seu patrão e lhe disse:
-- Patrão, chegou a hora de eu partir, quero que dê o meu
dinheiro, pois estou voltando para minha casa. O patrão então
lhe disse: - Tudo bem, nós fizemos um pacto e eu vou cumprir,
só que antes quero fazer-lhe uma proposta.
Curioso, ele pergunta qual a proposta e o fazendeiro lhe diz:
eu lhe dou todo o seu dinheiro e você vai embora ou eu lhe dou
três conselhos e não lhe dou o dinheiro e você vai embora. Se eu
lhe der o dinheiro, não dou os conselhos e se eu lhe der os
conselhos, não lhe dou o dinheiro. Você vai para o seu quarto e
depois me dá a resposta.
O rapaz pensou durante dois dias, depois procurou o patrão
e lhe disse:
- Eu quero os conselhos.
Pense bem, se eu lhe der os conselhos não lhe dou o
dinheiro. Eu quero os conselhos.
O patrão então lhe falou: 1. “Nunca tome atalhos em sua
vida, caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar sua
vida. 2. Nunca seja curioso para aquilo que não é bom, pois a
curiosidade pode ser mortal, 3. Nunca tome decisões
precipitadas, nas horas de ódio e de dor, pois poderá se
arrepender e depois ser tarde demais.
Após dar os três conselhos o patrão disse ao rapaz, o qual já
não era tão jovem, o seguinte:
-- Aqui lhe dou três pães, como pode ver são bem grandes,
estes dois são para você comer durante a viagem e este outro é
para você comer junto com a esposa, quando chegar à sua casa.
O rapaz partiu, seguindo o caminho de volta para casa, pois
depois de vinte anos estava ansioso para rever a esposa que
tanto amava.
Andou muitos quilômetros no primeiro dia, encontrou um
viajante que o cumprimentou e perguntou para onde ia. Vou
para um lugar muito distante, que levará uns vinte dias de
caminhada por esta estrada. O viajante lhe disse: rapaz, esse
caminho é muito longo, eu conheço um atalho que você
economizará alguns quilômetros e vai chegar à sua casa em
poucos dias. O rapaz ficou contente e começou a seguir pelo
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

atalho, quando se lembrou do primeiro conselho do seu patrão
“nunca tome atalhos em sua vida; caminhos mais curtos e
desconhecidos podem custar a sua vida”. Então voltou e seguiu
seu caminho, sabendo dias depois que aquele atalho levava a
uma emboscada.
Depois de alguns dias de viagem, alimentando-se com os
dois pães, achou uma pensão à beira da estrada onde pôde
hospedar-se. De madrugada acordou com um grito estarrecedor
e muito barulho. Levantou-se num pulo e dirigiu-se à porta para
sair, quando lembrou do segundo conselho “nunca seja curioso
para aquilo que não é bom, pois a curiosidade poderá ser
mortal” . Voltou, deitou-se e dormiu. Ao amanhecer, após o
café, o dono da hospedagem lhe perguntou se não tinha ouvido
um grito e ele respondeu que sim. E você não ficou curioso para
ver o que era? Ele respondeu que não. Então o hospedeiro lhe
falou: você é o único que vai conseguir sair vivo daqui, pois meu
filho tem crises de loucura, grita durante a noite e quando o
hóspede sai, ele mata e enterra no quintal.
O rapaz seguiu o seu caminho e depois de muitos dias e
noites de caminhada, já ao entardecer, chegou próximo à sua
casa e viu entre as árvores a fumaça que saia da chaminé, e
chegando mais viu a silhueta de sua esposa. O dia estava
escurecendo, mas ele pôde ver que a esposa não estava só.
Andou mais um pouco e viu que ela tinha ao seu lado um belo
jovem a quem acariciava os cabelos. Ao ver aquela cena, o seu
coração se encheu de ódio e amargura e pensou em matar os dois
sem piedade. Apressou os passos, quando se lembrou do
terceiro conselho “nunca tome decisões em momentos de ódio e
de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais”. Então
ele parou, refletiu e resolveu dormir ali mesmo, entre os
arbustos. No dia seguinte, já com a cabeça fria, pensou: não vou
matar minha esposa e nem o seu amante. Voltarei para o meu
patrão e pedirei a ele que me aceite de volta, só que antes quero
dizer à minha esposa que eu sempre fui fiel a ela.
Dirigiu-se à porta da casa e bateu. Quem abriu a porta foi a
esposa que, conhecendo-o atirou-se ao seu pescoço, abraçandoo afetuosamente. Ele tenta afastá-la, mas não consegue,
tamanha a felicidade dela. Então, com lágrimas, ele diz: eu fui
fiel a você e você me traiu.
Ela retruca, como? Eu o esperei ansiosa durante esses vinte
anos!!!
E aquele homem que você estava acariciando ontem ao
entardecer?
Aquele homem é nosso filho. Quando você partiu, eu
descobri que estava grávida e hoje ele está com vinte anos.
Então ele conheceu e abraçou seu filho, contou-lhe toda a
história, enquanto a esposa preparava o café e sentaram-se os
três à mesa para tomar o café e comer juntos o último pão.
Após a oração de agradecimento e lágrimas de emoção, ele
parte o pão e, ao parti-lo, dentro estava todo o dinheiro que
ganhou durante esses vinte anos de dedicação!!!
Moral da história – muitas vezes achamos que o atalho é o
caminho mais curto e nos faz chegar mais rápido, o que nem
sempre é verdade.
Outras vezes somos curiosos, queremos saber de coisas que
não nos dizem respeito e que nada de bom nos acrescentará.
Muitas vezes agimos por impulso nos momentos de raiva e
depois nos arrependemos.
Paciência, cautela e confiar sempre em Deus.
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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LIBERTEMO-NOS Nas Orações

de Natal

ANDRÉ LUIZ
O homem, na essência, é um espírito imortal, usando a vestimenta
transitória da via física.
A existência regular no corpo terrestre é uma série de alguns milhares de
dias – átomos de tempo na Imortalidade – concedidos à criatura para o
aprendizado de elevação.
A crosta do Mundo é o campo benemérito, onde cada um de nós realiza a
sementeira do próprio destino.
A ciência é o serviço do raciocínio, erguendo a escola do conhecimento.
A filosofia é o sistema de indagação que auxilia a pensar.
A religião, porém, é a bússola brilhante, desde a Terra, o caminho da
ascensão.
Todos nós somos herdeiros da Sabedoria Infinita e do Amor universal.
Entretanto, sem o arado do trabalho, com que possamos adquirir os valores
inalienáveis da experiência, prosseguiremos colocados ao seio maternal do
Planeta, na condição de lesmas pensantes.
*Não repouses à frente do dia rápido.
*Abre os olhos à contemplação da verdade que regenera e edifica.
*Abre a mente aos ideais superiores que refundem a existência.
*Abre os braços ao serviço salutar.
*Descerra o verbo à exaltação da bondade e da luz.
*Abre as mãos à fraternidade, auxiliando ao próximo.
Abre, sobretudo, o coração ao amor que nos redime, convertendo-nos
fielmente em companheiros do amigo Sublime das Criaturas, que partiu do
mundo, de braços abertos na cruz, oferecendo-se à Humanidade inteira.
Cada inteligência tocada pela claridade religiosa, nas variadas
organizações da fé viva, é uma estrela que ilumina os remanescentes da
ignorância e do egoísmo, no caminho terrestre.
Liberta-te e sobre a luz do píncaro, a fim de iluminares a marcha daqueles
mais necessitados que tu mesmo, na jornada de aperfeiçoamento e libertação.
– 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

André Luiz
Rememorando o Natal,,
lembramo-nos de que Jesus
é o Suprimento Divino à Necessidade
Humana.
Para o Sofrimento, é o Consolo;
Para a Aflição, é a Esperança;
Para a Tristeza, é o Bom Ânimo;
Para o Desespero, é a Fé Viva;
Para o Desequilíbrio, é o Reajuste;
Para o Orgulho, é a Humildade;
Para a Violência, é a Tolerância;
Para a Vaidade, é a Singeleza;
Para a Ofensa, é a Compreensão;
Para a discórdia, é a Paz;
Para o egoísmo, é a Renúncia;
Para a ambição, é o Sacrifício;
Para a Ignorância, é o
Esclarecimento;
Para a Inconformação, é a
Serenidade;
Para a Dor, é a Paciência;
Para a Angústia, é o Bálsamo;
Para a Ilusão, é a Verdade;
Para a Morte, é a Ressurreição.
Se nos propomos, assim,
aceitar o Cristo por Mestre e Senhor
de nossos caminhos,
é imprescindível recordar que o seu
Apostolado não veio para
os sãos e, sim, para os antigos doentes
da Terra,
entre os quais nos alistamos...
Buscando, pois, acompanhá-lo e
servi-lo,
façamos de nosso coração uma luz
que possa inflamar-se
ao toque de seu infinito amor, cada
dia, a fim de que nossa tarefa ilumine
com Ele a milenária estrada de nossas
experiências, expulsando as sombras
de nossos velhos enganos e
despertando-nos o espírito para a glória
imperecível da Vida Eterna.

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 CARTA DO MUNDO

Em todos os departamentos da Terra,
reconhecemos a cooperação dos grandes
missionários com a Sabedoria Divina.
De época a época, de civilização a
civilização, vemo-los, à maneira de
abelhas laboriosas e felizes, retirando o mel
da ciência nas flores maravilhosas da vida,
esparsas no campo infinito da Natureza.
O mundo sofria as calamidades mefíticas, mas a
Medicina respeitável saneou o pântano e continua vencendo a enfermidade e a morte.
Vagueava a fome entre populações exaustas; todavia, o
comércio esclarecido solucionou o problema doloroso.
Os perigos do mar afligiam os continentes, dificultando as comunicações; entretanto, o navio rápido venceu o
dorso do abismo.
As sombras noturnas invadiam as cidades e os campos,
desafiando as lanternas bruxuleantes; contudo, a lâmpada
de Edison resplandeceu, expulsando as trevas.
Moviam-se as máquinas primitivas, pesadamente,
extorquindo copioso suor dos servos cativos; no entanto, a
energia elétrica diminuiu os sacrifícios do braço escravizado.
Questões difíceis dos povos atormentavam as administrações nas metrópoles distantes entre si; mas o avião, qual
poderosa ave metálica, cortou os céus, eliminando a
separação.
A cultura exigia canais para beneficiar as mais diversas
regiões do Planeta e o rádio respondeu às reclamações,
unindo os países uns aos outros.
Corações apartados no plano material padeciam
angústias, sequiosos de intercâmbio, e o telefone, de algum
modo, curou semelhante ansiedade.
Nos hospitais e nos lares, a dor física torturava milhões
de sofredores; a anestesia, porém, aliviou-lhes o padecimento.
Em todos os ângulos da evolução terrestre, observamos
o concurso dos apóstolos humanos nas edificações divinas.
Transitam nas artes ë nas ciências, no comércio e na
indústria, no solo e nas águas, construindo, colaborando e
melhorando, sob os desígnios superiores que nos assinalam os destinos.
Para quase todos os flagelos que atormentam a
Humanidade encontraram lenitivo e socorro.
Todavia, para um deles, todo o esforço tem sido vão.
Monstro de mil tentáculos envolve as criaturas desde o
sílex, rastejando entre as nações cultas de hoje, como se
arrastava entre as tribos selvagens de ontem.
Envenena as fontes da mais adiantada cultura, turva a
mente dos pensadores mais nobres, obscurece o sentimento dos mais fiéis mordomos da economia terrestre, investe

as posições mais simples, tanto quanto as
situações mais altas. Não reconhece a
inteligência, nem a sensibilidade; alimenta-se de ódio e ruínas, mastiga violência e
morte em todas as latitudes do Globo.
Derruba templos e oficinas, lares e escolas,
pratica ignominiosos crimes com assombrosa indiferença. Ri-se das lágrimas,
espezinha ideais, tritura esperanças...
Esse é o monstro da guerra que asfixia a Europa e a
América com a mesma força com que constringia a garganta
do Egito e da Babilônia.
Por cercear-lhe a ação esmagadora, organizam-se ligas e
cruzadas, tratados e alianças em todos os tempos; improvisamse conferências em Londres e Paris. Em Washington e
Moscou, renova-se a geografia e modificam-se os sistemas
políticos.
O flagelo, contudo, prossegue dominando, destruindo,
esfrangalhando, matando...
Para extinguir-lhe a existência nefasta, só existe um
recurso infalível – a aplicação dos princípios curativos e
regeneradores do Médico Divino. Esses princípios começam na humildade da manjedoura, com escalas pelo serviço
ativo do Reino de Deus, com o auxílio fraterno aos semelhantes, com a adaptação à simplicidade e à verdade, com o
perdão aos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais,
com a ressurreição do espírito, com o prosseguimento da
obra redentora através da abnegação e da renúncia, da
generosidade e da perseverança no bem até ao fim da luta,
terminando na Jerusalém libertada, símbolo da
Humanidade redimida.
Será, todavia, remédio das nações, quando as almas
houverem experimentado a sua essência divina.
Não é receituário atuando, problematicamente, de fora
para dentro. É medicação viva, renovando de dentro para
fora.
Não é demagogia religiosa. É vida permanente.
Não se trata de plataforma verbalista e, sim, de transformação substancial.
Jesus encontrou os discípulos, um por um.
O indivíduo é coluna sagrada no templo do
Cristianismo.
Negue cada qual a si mesmo – disse-nos o Mestre –,
tome a sua cruz e siga-me.
Eis porque o Evangelho é a Carta do Mundo que glorificará a paz na Terra, depois de impressa no Coração do
Homem.
PONTOS E CONTOS
Espírito: Irmão X por Chico Xavier

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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Do Burilamento
O Serviço da Perfeição

Eu preferiria ser um honesto falido que um corrupto de
sucesso.
Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes
de gastar, ganhe.
Antes de julgar, espere. Antes de rezar, perdoe. Antes
de desistir, tente.
Na busca por mim, descobri a verdade. Na busca pela
verdade, descobri o amor.
Na busca pelo amor, descobri Deus. E em Deus, tenho
encontrado tudo.
Enquanto navega pela vida
Não evite tempestades e águas bravias.
Apenas deixe-as passar.
Apenas navegue.
Sempre se lembre: Mares calmos não fazem bons
marinheiros.
O mais importante em qualquer jogo não é vencer, mas
participar.
Da mesma forma, o mais importante na vida não é o
triunfo, mas o empenho.
O essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem.
Quando cometer um erro, não olhe para trás por muito
tempo.
Analise as coisas e então olhe para diante.
Erros são lições de sabedoria. O passado não pode ser
mudado.
O futuro ainda está em seu poder.
As pessoas esquecerão o que você disse.
As pessoas esquecerão o que você fez.
Mas elas nunca esquecerão
Como você as fez sentir.
A partir de hoje, trate a todos que encontrar como se
fossem estar mortos à meia-noite.
Ofereça a eles toda atenção, gentileza e compreensão
de que você for capaz, e faça isso sem pensar em qualquer
retribuição.
Sua vida nunca mais será a mesma novamente.
Hoje é um novo dia!
Muitos vão aproveitar este dia.
Muitos viverão completamente.
Por que não você?

Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa
feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes
dificuldades.
Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em
regiões distantes e pareciam haver perdido a memória...
Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da
caridade pública, mas, quando esmolava, caiu na via
pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a
recolher-se à cama, por longo tempo.
Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a
Deus alguma consolação para os seus males.
Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu,
trazendo a resposta pedida.
O mensageiro do Céu conduziu-o até o antigo forno
em que trabalhava, e, mostrando-lhe alguns formosos
vasos de sua produção, perguntou:
- Como é que você conseguiu realizar trabalhos
assim tão perfeitos?
O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou:
- Usando o fogo com muito cuidado e com muito
carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram
ao calor intenso duas ou três vezes.
- E sem fogo você realizaria a sua tarefa? - indagou,
ainda, o emissário.
- Nunca! - respondeu o velho, certo do que afirmava.
- Assim também - esclareceu o anjo, bondoso -, o
sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso
Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas
almas que, um dia, serão vasos sublimes e perfeitos para
o serviço do Céu.
Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a
Vontade Divina e rendeu graças a Deus.
por Meimei

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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Súplica de Natal
Senhor, tu que deixaste a rutilante esfera
Em que reina a beleza e em que fulgura a glória,
Acolhendo-te, humilde, à palha merencória
Do mundo estranho e hostil em que a sombra ainda impera!
Tu que por santo amor deixaste a primavera
Da luz que te consagra o poder e a vitória,
Enlaçando na Terra o inverno, a lama e a escória
Dos que gemem na dor implacável e austera...
Sustenta-me na volta à escura estrebaria
Da carne que me espera em noite rude e fria,
Para ensinar-me agora a senda do amor puro!...
Em que eu possa em Teu nome abraçar, renovada,
A redentora cruz de minha nova estrada,
Alcançando contigo a ascensão do futuro.
Carmem Cinira

Paradoxo do
Nosso Tempo
Hoje temos edifícios mais altos, mas pavios mais
curtos; autoestradas mais largas, mas pontos de vista mais
estreitos; gastamos mais, mas temos menos; nós
compramos mais, mas desfrutamos menos; temos casas
maiores, mas famílias menores; mais conhecimentos e
menos poder de julgamentos; mais faculdades de medicina
e menos assistência à saúde; bebemos demais, fumamos
demais, gastamos de forma perdulária, rimos menos
dirigimos rápido demais, nos irritamos facilmente,
ficamos acordados até altas horas e acordamos cansados;
multiplicamos nossas posses, mas somos menos
caridosos; falamos demais, amamos raramente, e odiamos
com facilidade; aprendemos a ganhar a vida, mas não
sabemos vivê-la; fazemos coisas maiores, mas não
melhores; procuramos despoluir o ar, mas poluímos nossa
alma, lemos muito, mas aprendemos pouco; aprendemos a
correr contra o tempo, mas não cultivar nossa paciência;
temos maiores rendimentos, mas menor padrão moral;
tivemos avanço na quantidade, mas não na qualidade;
fazemos refeições rápidas, mas com digestão lenta; temos
homens altos, mas de caráter baixo; temos mais lazer, com
menos diversão; temos uma infinidade de comidas, mas de
pouca nutrição; temos fraldas descartáveis e moralidade
também; temos as drogas que fazem de tudo: alegrar,
aquietar e até matar, mas nunca levam a uma religião.
JAS

Você Pode

Carregando nos próprios ombros as aflições que
fustigam a Terra, o Senhor acreditou nas promessas de
fidelidade que você lhe fez, enviando-lhe ao caminho
aqueles irmãos necessitados de mais amor.
Chegam eles de todas as procedências ...
É a esposa fatigada esperando carinho; é o
companheiro abatido implorando, em silêncio, esperança
e consolo.
De outras vezes, é o filho desorientado suplicando
compreensão ou o parente, na hora difícil, aguardando
braços fraternos.
Agora é o amigo transviado, esmolando compaixão e
ternura, depois, talvez, será o vizinho atormentado em
problemas esfogueantes, pedindo bondade e cooperação.
Isso acontece, porquanto você pode compartilhar com
Ele a tarefa do auxílio.
Não desdenhe, desse modo, apoiar o bem.
Acendamos a luz, onde as trevas se adensem;
articulemos tolerância, ao pé da agressividade;
envolvamos as farpas da cólera em algodão de brandura;
conduzamos a paz por fonte viva sobre a discórdia, toda
vez que a discórdia se faça incêndio destruidor.
Deixe que Ele, o Mestre, se revele por sua palavra e por
suas mãos. Não impeça a divina presença, através de seu
passo, no amparo às humanas dores.
E, nessa estrada bendita, depois da luta cotidiana,
sentirá você no imo da própria alma, o sol da alegria
perfeita repetindo, de coração erguido à verdadeira
felicidade.
Obrigado Jesus, porque na força de Tua bênção,
consegui esquecer-me, procurando servir.
André Luiz
Mensagem “Você Pode”
Médium: Francisco Cândido Xavier
Do livro Ideal Espírita - Cec
Seja qual for a dificuldade em que te vejas ou a
provação que experimente, recorda que Deus está
contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da
bênção, para que atravesses todos os túneis de
tribulação e de sombra ao encontro da paz e a
caminho da luz.
EMMANUEL
Francisco Cândido Xavier

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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Ouvi dizer sobre Apometria, e que aí; no Bezerra é
chamado por T.D.C. (tratamento de desobsessão
complexa) gostara de saber como é feito esse trabalho.
Resposta:
A Apometria não é religião, é uma técnica que, com
conhecimento, pode ser usada e aplicada em qualquer
setor, visando sempre a saúde e bem-estar do indivíduo. Na
doutrina espírita, à serviço de Jesus, é instrumento valioso
no tratamento de doenças de fundo espiritual.
A Apometria é uma metodologia de desdobramento
magnético desenvolvida no Brasil, que se mostrou válida
quando acoplada aos trabalhos de cunho assistencial.
O Dr. José Lacerda de Azevedo, médico, espírita,
convicto e dedicado na prática de amor ao próximo, foi
escolhido pela espiritualidade superior, para pesquisar o
fenômeno, já relatado pela doutrina espírita, nos livros da
codificação, do desdobramento induzido. A Apometria,
como já dissemos, não é uma religião, mas técnica, que
usada com conhecimento, e orientada pela doutrina
espírita à serviço de Jesus, é instrumento valioso no
tratamento de doenças espirituais e físicas, e
principalmente em casos que a desobsessão simples não
consegue resultados satisfatórios, por desconhecimento de
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técnicas que visem libertar criaturas de
perseguição de espíritos trevosos e
mesmo magos negros.
Sua eficácia também é comprovada, quando buscamos
nos registros do passado, os níveis em que essas criaturas
passaram por terríveis sofrimentos.
Não nos esqueçamos, no entanto, que nem magia, nem
misticismo, nos conduzem, mas sim o conhecimento e
estudo das leis espirituais à luz da razão que nos leva ao
Evangelho de Jesus, vivenciado dia a dia, fazendo o
trabalho ter resultados positivos.
Aqueles que são encaminhados ao trabalho de
Apometria passam antes por um trabalho de desobsessão
simples para retirada de entidades perturbadoras, que
poderiam tomar tempo no trabalho de TDC (Apometria).
Cada um, portanto, receberá de acordo com seu
merecimento e sua fé, e nas palavras de esperança que
Jesus nos deixou e que nos fazem confiar na sua
misericórdia e bondade infinita.
Busquemos o conhecimento nos livros do Dr. José
Lacerda de Azevedo e Dr. Vitor Ronaldo Costa.
Marcia Gil Sanches
Dirigente

Ama Sempre
Encontrarás talvez, junto de ti, os que te pareçam errados.
Esse cometeu falta determinada, aquele se acomodou numa situação considerada infeliz.
Respeita o tribunal que Ihes indicou tratamento, sem recusar-Ihes auxílio.
Quem conhecerá todas as circunstâncias para sentenciar, em definitivo, quanto às atitudes de alguém, analisando
efeitos sem penetrar as causas profundas?
Deliciava-se certa jovem com o perfume das rosas que lhe vinham desabrochar na janela. Orgulhosa das ramas
que escalavam paredes, de modo a ofertar-lhe as flores, quis corrigir o jardim, no pedaço de chão em que a planta se
levantava. Pequeno monte de terra adubada, a destacar-se de nível, foi violentamente arrancado, mas justamente aí
palpitava o coração da roseira.
Decepada a raiz, morreram as flores.
Quantas criaturas estarão resignadas à moradia em situações categorizadas por lodo, para que as rosas da alegria
e da segurança possam brilhar nas janelas de nossa vida?
Aceita os outros tais como são. Espera e serve.
Abençoa e ama sempre.
O errado hoje, em muitos casos, será o certo amanhã.
O julgamento é dos homens, mas a Justiça é de Deus.
MEIMEI
(Página recebida pelo médium FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER,
em reunião da noite de 19/02/76, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas)

Dra. Vanessa N. Martins
Crefito 13996-f

• Fisioterapia • Acupuntura • Cromoterapia

3522 9909 / 99775 4501
Rua Bahia, 335 - Catanduva - SP
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Algo mais
no Natal...
Senhor Jesus! Diante do Natal que te lembra a glória na
manjedoura, nós te agradecemos:
a música da oração;
o regozijo da fé;
a mensagem de amor;
a alegria do lar;
o apelo à fraternidade;
o júbilo da esperança;
a confiança no bem;
o tesouro de tua paz;
a palavra da Boa Nova;
e a confiança no futuro! ...
Entretanto, oh! Divino Mestre, de corações voltados
para o teu coração, nós te suplicamos algo mais! ...
Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para
que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos!
EMMANUEL
(Do livro: “Luz do Coração”, Francisco Cândido
Xavier, Edição Clarim)
É muito provável que, por enquanto, seja plenamente
dispensável a sua cooperação no paraíso. É
indiscutível, porém, a realidade de que, no momento,
o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar, é
na Terra mesmo.
André Luiz
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DESCULPA PERFEITA
Um sujeito estava voltando para casa, dirigindo acima
da velocidade permitida, e olhando pelo retrovisor ele vê
um carro da polícia buzinando, com um guarda fazendo
gestos obrigando-o a parar.
Ele pensa, eu corro mais que esse guarda e pisa fundo
no acelerador, indo a 100, 120,140,160 km/h. Quando o
velocímetro chegou a 180 ele viu o carro da polícia
emparelhando. Ele desiste e encosta o carro.
O guarda chega na janela e diz:
- Amigo, hoje eu tive um dia cansativo e estou louco
para ir para casa, agora me dê uma boa desculpa e eu o
deixo ir embora.
O sujeito pensa um pouco e diz:
- Há três semanas atrás minha sogra fugiu com um
guarda, seu colega de farda, e quando eu vi a viatura, pelo
retrovisor, pensei que fosse o senhor que tinha fugido
com ela e queria devolvê-Ia!!!
NO BAR
Um sujeito entra no bar senta-se junto ao balcão e
pede uma pinga.
Do seu lado, uma senhora distinta querendo fazer uma
reprimenda diz:
- O senhor sabia que o Brasil é o segundo pais do
mundo em consumo de álcool?
O bêbado responde;
- É curpa desses espíritas.
- Como culpa dos espíritas? Os coitados nem sequer
bebem álcool!
- Pois é isso, se eles bebesse um pouquinho, nóis tava
em primeiro lugar!!!
COLOCAÇÃO DE CARPETES
Ao terminar o serviço o colocador de carpetes percebe
que seu maço de cigarros desapareceu. Procura, procura,
procura ... e nada!
De repente, ele olha para o chão e vê uma elevação se
sobressaindo no carpete recém colocado.
Sem coragem para retirar o carpete e refazer o serviço
e irritado com o próprio desleixo, martela a elevação até
ela desaparecer.
Logo em seguida, a dona da casa entra na sala,
entrega-lhe o maço de cigarros e diz:
- Acho que este maço de cigarros que estava sobre a
mesa da cozinha é seu; e a propósito, o senhor não viu o
meu celular por ai?

Tiragem: 1200 - Distribuição Interna e Gratuita

(17) 98113.4990

Rua Cuiabá, 621 - Centro - Catanduva - SP
tel. 17 3525.2942 / 17 99717.0044
semprebike.com.br
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Oração de Final de Ano
Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade,
Teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro.
Ao acabar mais um ano, quero Te dizer obrigado
por tudo aquilo que recebi de Ti.
Obrigado pela vida e pelo amor, pelas flores, pelo
ar e pelo sol, pela alegria e pela dor, pelo que foi
possível e pelo que não foi.
Ofereço-te tudo o que fiz neste ano:
o trabalho que pude realizar,
as coisas que passaram pelas minhas mãos e o que
com elas pude construir.
Apresento-te as pessoas amigas, as novas amizades
e os antigos amores.
Os que estão perto de mim e aqueles que pude
ajudar; as pessoas com quem compartilhei a vida, o
trabalho, a dor e a alegria.
Mas também, Senhor, hoje quero Te pedir perdão.
Perdão pelo tempo perdido, pelo dinheiro mal gasto,
pela palavra inútil e o amor desperdiçado.
Perdão pelas obras vazias e pelo trabalho mal feito,
perdão por viver sem entusiasmo.
Também pela oração que aos poucos fui adiando e
que agora venho apresentar-Te, por todos meus
olvidos, descuidos e silêncios, novamente te peço
perdão.
Que os próximos dias sejam sempre abençoados.
Paro a minha vida diante do calendário e te
apresento os meus dias, que somente Tu sabes se
chegarei a vivê-los.
Hoje te peço para mim, meus parentes e amigos, a
paz e a alegria, a fortaleza e a prudência, a lucidez e a
sabedoria.
Quero viver cada dia com otimismo e bondade,
levando a toda a parte um coração cheio de
compreensão e paz.
Fecha meus ouvidos a toda falsidade e meus lábios
a palavras mentirosas, egoístas ou que magoem.
Abre sim, meu ser a tudo o que é bom.
Que meu espírito seja repleto somente de bênçãos
para que as derrame por onde passar.
Senhor, a meus amigos que leem esta mensagem,
enche-os de Sabedoria, Paz e Amor.
E que nossa amizade dure para sempre em nossos
corações.
Enche-me, também, de bondade e alegria para que
todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho
possam descobrir em mim um pouquinho de Ti.
Dá-nos sempre dias felizes, e ensina-nos a repartir
felicidade.
Amém!
Autor Desconhecido

PRECE DE
ENCERRAMENTO
Obrigado, Senhor Deus, por todas as graças que nos foram enviadas
neste momento de preces em que nossos espíritos entram em comunhão
convosco.
Obrigado, Mestre Jesus, pelos Teus mensageiros de Luz que nos
enviastes para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos.
Obrigado, Senhor Jesus, por ter-nos ensinado que, através da prece,
recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e
que com a ajuda recebida poderemos chegar ao Pai, pelo único caminho
da salvação, que é o Teu. Obrigado, Jesus.
Aos irmãos de Luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo
o bem que nos fizeram e que o Senhor Jesus os ilumine cada vez mais.
Que, juntos um dia, reunidos na Glória de Deus Pai, rendamos os devidos
louvores ao Nosso Meigo Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós.
Graças a Deus.
Espírita, graças a Deus.
Autor: Eulier Elle

CARTA DE ANO NOVO
Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O
tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do
calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para necessária
ascensão.
Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a
execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de
cumprir.
Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da
reconciliação.
Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada
para frente.
Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e
planta o bem com destemor para a colheita do porvir.
Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da
consciência tranquila no dever bem cumprido.
Ano Novo! Novo Dia!
Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não
entenderam até agora.
Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu
destino.
Não maldigas, nem condenes.
Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na
inquietude da escuridão.
Não te desanimes nem te desconsoles.
Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do
desencanto ou da indiferença.
Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como
que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque
se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da
porta aberta de teu coração.
Pelo Espírito Emmanuel
XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Caminho. Espíritos
Diversos. GEEM.

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

ELO DE LUZ
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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
Jurídico - Dr. Jair Custódio de Oliveira Filho
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

