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TABELA DE FLORES e CANTINA

Médiuns do mês
05/11 – Osvaldo O./
Patrícia Peixoto/ Raquel
Clara/ Rafael Barrios
19/11 – Ray/ Rita Fonseca/
Rosana Gamboa/Sidinei S.
03/12 – Não Precisará
17/12 – Sérgio Poato/ Thais
Sanches/Thaina Sanches/
Mãe Val

IMPORTANTE
Pedimos aos queridos filhos
que acendam suas velas para
seus orixás nas quartinhas e
mantenham sempre com
firmeza e força suas
orações às suas entidades.
Mãe Katia.
GIRAS

Queridos filhos e amigos,
Somos a causa de tudo que nos acontece. Todo processo dentro e fora do nosso organismo está diretamente relacionado a
nós. Produzimos o ambiente que nos cerca e somos afetados
por ele.
Temos o poder de construir a todo instante a nossa condição de
vida, bem como restabelecer a saúde do nosso corpo físico. Ao
me interagir com o processo que está me acontecendo no momento e enfrentando possíveis obstáculos é o primeiro passo
para o aprendizado e a cura. A conscientização é um recurso
transformador!!!! Se faço algo que não combina comigo ou que
está de alguma forma violentando meu espírito, o corpo responde através de dificuldades, doenças, depressão, angústia
etc....Ao estudar e ir fundo nas causas metafísicas, eu crio a
consciência do transformar. Os seres humanos são únicos em
suas qualidades, porém semelhantes em suas dificuldades.
A saúde revela a autenticidade do ser. A doença tem o mesmo
significado, isto é, revela a autenticidade do seu ser. O órgão
afetado traz significado metafísico e ao nos dedicarmos no processo de transformação, criamos uma nova consciência e moldamos novas posturas. A atitude é tudo!!! Ela liberta, cura e
transforma. Passamos a agir de forma diferente e com a nossa
mudança a cura é admirável.
Nossos potenciais são bloqueados ou reprimidos, mas não o
perdemos. Não se perde o que é inerente ao ser. O que é da
gente, pertence a gente. Nós não perdemos a coragem, mas
sim a reprimimos. Por isso, nos cabe analisar nossas posturas
diariamente. Refletir em nossas dores é a chave do grande
sucesso!!!

Com carinho, Mãe Katia.
5º Churrasco com Pagode MVJ
Queridos amigos,

05/11 – Preto Velho
19/11 – Encerramento
Exu e Pomba Gira
03/12 – Homenagem à
Iemanjá (praia)
17/12 – Encerramento do
ano - Ciganos

Gostaríamos de lembrá-los que nosso Churrasco com Pagode será dia
10 de dezembro/2016, portanto só teremos 2 giras para que os interessados adquiram seus convites. O Churrasco ocorrerá no segundo sábado
de dezembro, das 17hs às 22hs. O convite está no valor de R$10,00
(antecipadamente) e no dia R$15,00 (sendo R$10,00 revertidos para consumação em ambos os casos). Por isso, adquirem seus convites o quanto
antes e tragam familiares e amigos, afinal esta é uma Confraternização
de TODOS!!!
Obrigada!!! (MVJ)
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Leitura
Recomendada

Orientação aos Cambones
O que é um Cambono(e)
O termo “cambono” ou “cambone”
tem origem angolana, “Kambono” e
significa:
São as pessoas que não entram em
transe mediúnico, exercendo diversas atividades e responsabilidades
dentro de um ritual sagrado.

Recém-lançado
Livro: “João de Deus – Um Médium no
Coração do Brasil” – 216 páginas –
R$ 34,90 – Editora Fontanar)

Sinopse
Nos últimos anos João de Deus foi
eleito ao papel de celebridade. Homem carente de educação formal,
oriundo do interior de Goiás, seu nome é conhecido hoje por pessoas dos
mais diversos países, que o consideram o maior curador vivo da atualidade.
Calcula-se que o médium brasileiro
atenda, por meio da sua “corrente da
cura” e de cirurgias espirituais, pelo
menos 1500 pessoas por dia na Casa
Dom Inácio de Loyola, localizada na
pequena cidade de Abadiânia.
Personalidades internacionais, e políticos brasileiros do alto escalão frequentam a Casa. Não faltam testemunhas para falar das curas mais extraordinárias realizadas por João de
Deus.

Portanto, este termo já era bem conhecido antes do surgimento da Umbanda e utilizado pelos cultos de origem afro. Posteriormente foi absorvido pela religião de Umbanda para
designar os „obreiros‟ (trabalhadores,
auxiliares) dos guias espirituais no
trabalho mediúnico.

Como eu posso ser um bom cambone
- Ter responsabilidade - Tanto quanto o médium de trabalho, o Cambono
precisa conhecer a mediunidade e
tudo o que diz respeito ao trabalho
com a espiritualidade e as energias
humanas, a fim de poder auxiliar eficientemente o dirigente do trabalho e
os seus colegas médiuns.

- Ter firmeza mental e emocional –
evitar desequilíbrios emocionais,
pensamentos que não correspondem
ao trabalho em questão, e que possam vir a comprometer a sua própria
segurança, do médium, ou do grupo
em si. Evitar distrair-se com brincaOs cambonos são tão importantes
deiras, ou assuntos paralelos, pois a
quanto os médiuns de trabalho, pois
fraqueza de pensamento é a princisão eles que ajudam a garantir segupal porta de entrada para os espírirança, firmeza e proteção para o grutos negativos, mal-estar, etc.
po, e para o trabalho; enquanto os
outros, juntamente com os seus
- Ter compromisso com o Terreiro, o
Guias Espirituais, desenvolvem o
grupo, os Guias Espirituais e os astrabalho assistencial em atendimen- sistidos
tos fraternos.
- Ter compromisso com a casa que
Cuidados que todos devemos ter trabalha - conhecendo e observando
os regulamentos internos e a doutri- Estar pronto e na corrente 15 minuna, a fim de segui-los; explicá-los,
tos antes da abertura do trabalho.
quando necessário, e fazê-los cumEssa é a hora de relaxar, esquecer
prir, se for o caso; dando o exemplo
os problemas, e se conectar com a
na disciplina e na ordem dentro do
espiritualidade através da oração.
Terreiro; colaborando, sempre que
Nesse momento o silêncio é muito
possível, com as iniciativas e campaimportante.
nhas do núcleo.
- Observar a forma adequada de se
- Com os Guias Espirituais - lemmovimentar dentro do terreiro, princibrando que eles contam também
palmente durante o atendimento púcom os Cambonos para atuar na
blico. Orientar a assistência nesse
parte material organizando o que for
sentido agiliza o trabalho.
necessário para o bom andamento
dos trabalhos a serem realizados. Os
- Evitar tocar os médiuns quando
estiverem incorporados. Não esque- cambones também são doadores de
cendo os cuidados necessários nos fluidos que são utilizados para sustentação e harmonização do ambiencasos de médiuns no início de dete. Os Guias Espirituais devem ser
senvolvimento, bem como pessoas
atendidos sempre com presteza,
da assistência.
atenção e respeito, independente da
- Conversar com o médium para sagira de trabalho.
ber o nome da entidade que vai cambonar, o que essa entidade utiliza no - Com os assistidos: encarnados e
desencarnados, que buscam ajuda
trabalho, onde encontrar o material
no Terreiro e devem ser recebidos e
necessário. Procure saber como a
tratados com esmero, dedicação e
entidade trabalha e como pode ajueducação.
dar.

Única pessoa até hoje a receber o
consentimento de João de Deus para
escrever um livro, Maria Helena Toledo Machado parte de seu encontro
pessoal com ele para procurar entender tamanho fenômeno. Por meio de
entrevistas com os voluntários da
Casa, pessoas próximas ao médium
e uma pesquisa extensa e profunda
sobre a diversidade religiosa no Brasil, ela apresenta um material exclusi- Evitar sempre que possível durante
vo e impressionante sobre o líder esos trabalhos ir ao banheiro, beber
piritual que fascina pessoas de todas
água , comer. Caso seja realmente
as partes do planeta.
necessário, vá, mas volte o mais rápido que puder.

- Ausência de preconceito - O médium Cambono não pode ter qualquer tipo de preconceito, seja com
os assistidos encarnados ou desencarnados. Ele não está ali para julgar
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ou criticar os casos que tem a oportunidade de observar,
mas para colaborar para que sejam solucionados da melhor forma, de acordo com a sabedoria e a justiça divina.

- O cambone tem que compreender que ele não é empregado do médium, nem da entidade espiritual, pelo fato de
ter que servir ao trabalho espiritual, seja acendendo um
charuto, uma palha, segurando um cinzeiro ou fazendo
- Discrição - Nunca deve, fora ao dirigente da casa, relaanotações. Pelo contrário, ele está auxiliando e muito a
tar ou comentar, dentro ou fora do Terreiro, às informaparte material do trabalho, está sendo fraterno e colaboções que ouve, os problemas dos quais fica sabendo e os
rador.
casos que vê nos trabalhos de que participa.
- Do ponto de vista espiritual, as entidades do cambone
- A discrição deve ser sempre observada, não só por res(que também é um médium em desenvolvimento, mesmo
peito aos assistidos envolvidos, encarnados e desencarnão tendo mediunidade de incorporação), suas entidades
nados, como também por segurança, para que entidades
estão muito próximas, e trabalham em conjunto (muitas
espirituais menos esclarecidas envolvidas nos casos
vezes sem que eles percebam), com as entidades dos
atendidos não venham a se ligar a trabalhadores, provomédiuns de incorporação. Por essa simples razão, é de
cando desequilíbrios.
suma importância que o cambone esteja sempre com os
- Os comentários só devem acontecer esporadicamente, pensamentos elevados, atento ao trabalho, evitando disde forma impessoal, como meio de se esclarecer dúvidas trair-se, o que seria prejudicial à ele próprio e ao meio no
e transmitir novas informações a todos os trabalhadores, qual interage.
e somente no âmbito do grupo, ao final dos trabalhos, ou
- Quem zela pelos itens de trabalho usados pelas entidanas Giras de Desenvolvimento Mediúnico.
des dos médiuns de trabalho, são os próprios médiuns,
cabendo então aos cambones tirarem todas as dúvidas
- É importante que todos procurem estudar a doutrina e
com o responsável do que será usado, antes do trabalho
observar os procedimentos de trabalho e todas as normas de conduta que entidades espirituais e médiuns de- iniciar.
vem ter dentro do Terreiro. Caso perceba qualquer coisa
- Servir na função de cambone, não implica em bloqueio
estranha ou que desconheça reporte-se ao Dirigente ou
de mediunidade. Pelo contrário, é uma experiência riquísao Cambono Chefe para esclarecer as suas dúvidas e
sima no desenvolvimento de qualquer tipo de mediunidareceber orientações de como proceder.
de, o contato direto com a entidade incorporada.
- Coerência:
Nenhum médium de trabalho está autorizado pelo
dirigente a realizar puxada
- Tanto os Cambonos quanto os médiuns de trabalho,
devem procurar manter conduta sadia e elevada, dentro e
- Nenhum médium de trabalho está autorizado pelo dirifora do Terreiro em que trabalha, para que não seja alvo
gente a realizar puxada.
da cobrança de entidades espirituais desequilibradas, no
intuito de nos desmascarar em nossas atitudes e pensa- - Mas, o consulente passou pela entidade, o guia do
mentos.
médium não puxou, e de repente ele deu passagem, o
que eu faço como cambone?
- Todos estamos trabalhando em busca do nosso crescimento espiritual, por isso devemos ficar atentos as nos1. Mantenha a calma e a prece mental, cabeça firme,
sas responsabilidades, ao esforço e a dedicação necespensamentos elevados, pois suas entidades também essários para seguirmos firmes esse caminho.
tão ali auxiliando nos trabalhos. Observe e procure entender o porque aconteceu o fato.
Começou a gira, o que eu faço
2. Se o consulente é um médium de incorporação e deu
- Cambone-Chefe – Precisa ter o conhecimento de todo o
passagem, a entidade que estiver atendendo irá fornecer
ritual que envolve as giras, para poder orientar os demais
as diretrizes – O que aquele espírito deseja falar, pedirá
filhos, sobre o modo como trabalham os guias; precisa
para ele descarregar o cavalo e subir. E isso o cambone
conhecer a doutrina e as normas seguidas no terreiro
deverá orientar o assistido incorporado, sempre com edu(horários, acessos, comportamento, roupas adequadas,
cação e respeito.
material, fundamentos, regras, deveres, direitos); ter a
atenção quadriplicada, para atender as solicitações do
3. Manter o respeito entre consulente e entidade, evitar
guia chefe de trabalho, assim como observar (médiuns,
contatos físicos inadequados.
cambones, assistência) e zelar pelo bom andamento e
4. Ficar atento caso um consulente desrespeite a entidaagilidade dos trabalhos. Ele é quem transmite as ordens
de, com palavras, testes, pedidos fora de propósito, que
dos Guias Chefes de cada gira, por isso deve ser prontainterfiram no livre-arbítrio. O cambone só deve interferir
mente atendido. Precisa conhecer bem a doutrina e sobre
caso a entidade sinalize!
mediunidade, para saber lidar com as diferentes formas
de manifestações espirituais, e se for o caso, saber dou- - Um bom cambono deve estar sempre estudando, aprentriná-las.
dendo e buscando sempre melhorar, para poder ser um
bom instrumento da espiritualidade, e um bom orientador
Cambones dos médiuns de trabalho
dos seus irmãos!
- Assim como os médiuns de trabalho seguem as reco- A entidade do médium de trabalho pediu para o
mendações do dirigente com relação aos cuidados
consulente fazer um trabalho diferente do que segui(banhos de ervas, condutas, comportamento, postura,
mos no terreiro, o que eu faço como cambone?
etc), a regra é a mesma para os cambones.
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1. Qualquer dúvida da forma de se trabalhar no terreiro,
2. Para um perfeito andamento dos trabalhos, é necessádeve ser tirada com o dirigente, de preferência no dia das rio uma postura mais serena de todos os filhos da casa,
reuniões do terreiro.
mantendo a concentração, para estar em harmonia com a
egrégora do terreiro;
- A entidade do médium de trabalho fala enrolado,
baixo, quase não dá para entender o que ela diz, o
3. O silêncio e a prece favorecem não somente os médiuns de trabalho (incorporação), mas os cambones para
que eu faço como cambone?
que tenham uma boa comunicação com as entidades; e
1. Quanto maior sua concentração e atenção nos trabatambém servem para a assistência, para que ela possa
lhos, melhor será o seu entendimento.
se equilibrar e perceber que está realmente em solo sagrado, ou seja dentro de um templo religioso!
2. Normalmente as entidades falam baixo, pois cabe somente ao consulente ouvir as mensagens transmitidas.
4. Todos que entram no terreiro estão sendo amparados
3. Se não entendeu o que a entidade disse, peça educa- e tratados pela espiritualidade. Lembrar que quando endamente para ela repetir a mensagem, de forma que você tramos, Oxalá está de braços abertos recebendo a todos
possa traduzi-la, sem interferir. Por mais simples que se- sem distinção. Por isso temos que manter o silêncio, a
jam as palavras usadas, as entidades de luz sabem exa- prece e o respeito. A assistência vê tudo o que acontece
nos trabalhos: desde a roupa que vestimos, a nossa postamente o que estão dizendo.
tura, até o nosso comportamento; por isso temos que dar
Cambone da assistência e Cambone auxiliar
bons exemplos!
O Cambone da Assistência, tem a função de distribuir e
5. Jamais um cambone deve julgar ou comentar as concontrolar as fichas de atendimento, manter a ordem e orsultas assistidas, com outras pessoas. Qualquer anormalganização, permitindo maior fluidez e agilidade nos trabaidade levar sempre ao conhecimento do dirigente.
lhos de atendimento; deve zelar pela segurança, orientar
6. Procure sempre observar a forma da entidade trabalhar
o público em caso de possíveis dúvidas que venham a
e crie uma sintonia positiva, através da concentração e do
surgir, sobre a maneira que se trabalha no terreiro, dias,
respeito. Dessa forma a entidade poderá se comunicar
horários; assim como dar assistência e tomar as provimais facilmente com o cambone, seja através do seu lindências necessárias, caso alguém esteja passando alguajar próprio, ou até mesmo no mental de forma intuitigum mal-estar, seja ele físico, emocional ou espiritual.
va. Quanto maior a concentração do cambone, melhor o
- Além disso, o Cambone de Assistência também tem a
seu desenvolvimento e entendimento.
função de relatar diretamente ao Cambone-Chefe, quaisquer anormalidades que venham a prejudicar o andamen- 7. Estar sempre atento e disposto a ajudar no que for preto dos trabalhos, ou que fujam as regras e procedimentos ciso! Exemplo: dias em que temos mais de uma linha de
trabalho (Gira de Caboclos, Gira de Baiano, Gira de Boiado terreiro.
deiro, Gira das Crianças, etc); Procurar entender o que é
Cambone Auxiliar, tem a função de observar o andanecessário fisicamente, como a disposição do espaço,
mento da gira; no intuito de procurar compreender como
das pessoas, dos materiais utilizados, no intuito sempre
e porque o terreiro trabalha daquela forma. Ele deve tamde manter a organização e a segurança, para o perfeito
bém auxiliar ou substituir o cambone de trabalho, ou de
andamento dos trabalhos. Estar atento a assistência, porassistência quando for necessário, zelar pela segurança,
que sempre tem pessoas mais sensíveis as vibrações, e
ordem, respeito dentro dos trabalhos. Deve procurar ser
às vezes pela falta de conhecimento, sentem-se mal. Ouproativo, verificar se alguém precisa de ajuda, ou de algutras podem ter algum distúrbio mental, ou físico, e precima orientação que ele possa dar dentro do seu grau hiesam ser amparadas também, sempre com muito respeito.
rárquico e do seu conhecimento. Em caso de dúvida, perTodo cuidado é pouco!
gunte sempre para o mais antigo, ou para o dirigente no
8. Estar atento quando alguém da assistência vai ao bamomento que for oportuno.
nheiro ou beber água, visto que muitos objetos pessoais
- Os filhos da casa, cambones e médiuns, são os cartões
dos filhos da casa estão próximos, assim como o material
de visita do terreiro! São Sacerdotes do fogo, da terra, do
de uso do próprio terreiro, como por exemplo a biblioteca,
ar, da água, das matas, da humanidade, das almas. Ou
as velas, etc.
seja, temos o compromisso com a espiritualidade. Por
9. Resguardar-se desde o dia anterior aos trabalhos, eviisso devemos vigiar nossas posturas.
tar comidas pesadas e bebidas alcoólicas, festas, balaConsiderações Finais
das, sexo, brigas, intrigas, fofocas, etc...Tudo o que é
desta natureza, sobrecarrega o corpo físico e intoxica o
- O presente texto foi dirigido aos cambones, mas serve
também para orientação dos médiuns de trabalho e filhos espiritual. Como nós poderemos ajudar uma pessoa, que
sofre desses males, se nós mesmos estamos intoxicada casa.
dos? Trabalho difícil não é?
1. Um ambiente de paz e tranqüilidade favorece muito a
(Fonte: Material utilizado no Curso de Cambono do Nútodos, por isso vamos evitar brincadeiras e conversas
cleo de Estudos Espirituais Mata Verde – Templo de Umparalelas até o fim dos trabalhos; evitar a todo custo a
formação de rodinhas, grupinhos, panelinhas, piadinhas, banda Maitía Azurza Gonçalves e Luiz Eduardo Gonçalrisadinhas, fofocas, que favorecem imensamente a infes- ves)
tação de fluidos negativos, correndo o risco de sair da
Gira passando mal.
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A partir do próximo amanhecer...
Hoje "me dei um tempo" para pensar na vida. Na minha vida!!! Decidi então que: A partir do próximo
amanhecer, vou mudar alguns detalhes para ser a cada novo dia, um pouquinho mais feliz.
Para começar, não vou mais olhar para trás. O que passou é passado, se errei, agora não vou conseguir corrigir. Então, para que remoer o que passou?
Refletir sobre aqueles erros sim e então fazer deles um aprendizado para o "meu hoje".... Nem todas
as pessoas que amo, retribuem meus carinhos como "eu" gostaria....E daí?
A partir do próximo amanhecer vou continuar a amá-las, mas não vou tentar mudá-las. Pode ser até
que ficassem como eu gostaria que fossem e deixassem de ser as pessoas que eu amo. Isso eu não
quero. Mudo eu... Mudo meu modo de vê-los. Respeito seu modo de ser. Mas não pense que vou
desistir de meus sonhos!!!! Imagine!!!
A partir do próximo amanhecer, vou lutar com mais garra para que eles aconteçam. Mas vai ser diferente. Não vou mais responsabilizar a ninguém a minha felicidade.
Eu vou ser feliz!!! Não vou parar a minha vida porque o que desejo não acontece, porque uma mensagem não chega, porque não ouço o que gostaria de ouvir. Vou fazer o meu momento...Vou ser
feliz agora...Terei outros dias pela frente!!! Nunca mais darei muita importância aos problemas que
não tenho conseguido resolver
A partir do próximo amanhecer, vou agradecer a DEUS, todos os dias por me dar forças para viver,
apesar dos meus problemas. Chega de sofrer pelo que não consigo ter, pelo que não ouço ou não
leio. Pelo tempo que não tenho e até de sofrer por antecipação, pensando sempre, apenas no pior.
A partir do próximo amanhecer só vou pensar no que tenho de bom. Meus amigos, nunca mais precisarão me dar o ombro para chorar. Vou aproveitar a presença deles para sorrir, cantar, para dividir
felicidade.
A partir do próximo amanhecer vou ser eu mesmo. Nunca mais vou tentar ser modelo de perfeição.
Nunca mais vou sorrir sem vontade ou falar palavras amorosas por que acho que sei o que os outros
querem ouvir.
A partir do próximo amanhecer vou viver minha vida. SEM MEDO DE SER FELIZ. Vou continuar esperando. Não, não vou esquecer ninguém. Mas...
A partir do próximo amanhecer, quando a gente se encontrar, com certeza, vou te dar "aquele" abraço bem apertado, e com muita sinceridade dizer...
GOSTO MUITO DE VOCÊ E TENHO MUITO AMOR PARA LHE DAR. (texto enviado por Mãe Ana)

Comunicado Homenagem à Mãe Yemanjá na Praia Grande
No dia 3/12/2016 às 11h, faremos a Homenagem à mãe d‟água enfrente a estátua
de Yemanjá, na praia Ocian (Praia Grande).
O intuito é agradecer as bênçãos do ano com amor, paz, alegria e fé. É um encontro para depositarmos no barquinho doado por Pai Juninho, todos os nossos agradecimentos, nossa gratidão, pedidos e esperanças por melhores dias.
Faça parte dessa corrente de amor!!!
Nos encontraremos lá!!!

Atendimento na 1ª e 3ª Semana do mês - Rua do Orfanato nº 1273 - Vila Prudente - www.cabocloventania.com.br

5

AVISOS

- Participe do nosso jornal enviando textos e sugestões para Sérgio Poato e/ou Karina Auricchio (médiuns, trabalhadores e assistência), nos seguintes e-mails: sergiopoato@hotmail.com /karinaauricchio@hotmail.com. Lembramos
que diversas informações poderão ser úteis visitando nosso site www.cabocloventania.com.br. Prestigie!!
- Como fazer doações ao Terreiro!? Se você quiser fazer uma doação para o Terreiro, procure Abgail (tesoureira)
ou Andrea (secretária). As doações podem ser feitas aos sábados nas giras ou por depósito: Banco Bradesco – Agência 0098 – Conta Corrente 1005131-2,em nome de Abgail Clara.
- Aviso aos Filhos da Casa: Queridos filhos da nossa casinha, passamos a dividir os espaços das quartinhas. Por esse
motivo desejo que tenham plena consciência de colocarem suas velas de forma organizada e deixando tudo limpo.
Compartilharemos com nossos irmãos de fé a prosperidade na pura essência. Procurem acender suas velas para seus
Orixás nas quartinhas e mantenham sempre com firmeza e força suas orações às suas Entidades.
- Benzimentos das crianças com quebrante, bucho virado, erisipela, cobreiro e caxumba pela Mãe Pequena Val nas
giras, durante o cruzamento da casa. Filhos, guias e imagens também pelo Caboclo Ventania.
- Mensalidades: Pedimos a gentileza de manter seus dados atualizados junto a nossa secretaria e manter os pagamentos em dia, dia 15 de cada mês. Como é de conhecimento de todos, temos as despesas primordiais: aluguel,
água, luz, impostos, entre outros. Caso ocorra alguma eventualidade, pedimos que procure nossa tesouraria. Para
novos inscritos, o valor estipulado é de R$50,00 (Cinquenta reais). Precisamos do nome do depositante, telefone e
endereço para que possa fazer uma ficha de mensalista/doador. Qualquer dúvida entre em contato.
- Artigos Religiosos Caboclo Ventania e Maria Padilha: Sabonetes Artesanais de vários aromas. Preparação de
guias e pulseiras. Confecção própria. Aceitamos encomendas. Falar com Rafael Barrios – 99557-0731
*******************************************************************************************************

Orfanato 2016
Quer ser madrinha de Natal esse ano????
Você já pensou em vestir uma criança nesse Natal? Já teve essa experiência em sua vida?? Pois então............
nosso terreiro possui crianças que precisam muito do seu carinho e atenção. Energeticamente você estará fazendo com que o fluxo do amor e da gratidão por tudo que conquistou em sua vida, seja de alguma forma devolvido para outro ser. Essa experiência é mágica e você sentirá o valor do amor incondicional. Compartilhe
essa ideia!!!! Você não faz ideia do poder dessa ação!!!!
Obs: Caso haja interesse procurar Abgail e Andrea.

Amigo Visitante, nossa casa oferece uma Biblioteca Gratuita, Confira!!!
Visite nosso Bazar!!!
A cada gira é sorteado um presente através da rifa. Valor: R$1,00
(que ajuda na manutenção da casa)
Colabore para ajudar quem precisa.
Doe Alimentos!
03/11 – Lourdes (Cantina)
21/11 - Miriam
13/11 – Guilherme Dias
23/11 – Silvia Benedeti
17/11 – Fernando H. (MVJ)
29/11 – Priscilla Collete
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