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Queridos filhos e amigos do nosso terreiro.
O projeto Prosperidade e Realização tem como finalidade nos trazer uma nova proposta
de aprendizado. Através de lições simples e de fácil entendimento, convidamos todos a
fazer parte desse círculo de estudo. Esse é um novo panorama do século XXI que visa
ampliar as possibilidades que nos chegam diariamente, e que nos fazem enxergar a vida
sob diferentes aspectos.
Lembramos a todos que a nossa vida é um grande laboratório, e que cabe a cada um de
nós, experimentar novas alternativas, com a finalidade de transformar nosso momento
atual com oportunidades positivas e produtivas. Convido você a fazer parte desse projeto!!! Basta se permitir!!!!!
Somos prósperos na medida em que temos: paz, saúde e abundância (riqueza). Dominar a
matéria e fazer parte do fluxo do movimento é o objetivo dessas palavras. Nascemos para
sermos felizes, para vivermos com alegria, paz e plenitude. Possuímos dentro de nós uma
essência, uma consciência pura do que somos e do que precisamos ser para nos sentir
plenos e realizados e se isso não está acontecendo é porque existe algo de errado em
nós.
Como você conduz sua vida atualmente?
Você é daqueles que leva a vida empurrando com a barriga ou que faz a diferença em
cada momento, cada palavra, cada gesto e cada olhar? Vamos!!!! É um convite a reflexão!!!
Para fazer parte desse projeto, precisamos nos comprometer em nos analisarmos diariamente. Preciso que pratique uma nova mudança de postura diária, além do mais importante: Confiar e acreditar. Não é ver para crer! É crer para ver! Está disposto? Ótimo, vamos lá:
Para esse início escolhi uma das leis mais movimentadas que conheço: A lei do vácuo!
Essa lei se resume em: “livre-se do que não quer mais em sua vida, para dar espaço ao
que quer”. Se você deseja grandes bens e maiores oportunidades, comece a formar um
vácuo em sua vida. Limpe armários, gavetas, bolsas, roupas e móveis antigos. Desapegue
-se do passado, mágoas, ressentimentos, antigos relacionamentos, lembranças de experiências negativas, amizades sem nutrição etc.
Os chineses dizem que você pode transformar a palavra CRISE a qualquer instante, basta
tirar o S e deixar: CRIE.

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. A partir
do ano de 2013, relacionaremos
abaixo os filhos que não acendem
suas velas nas giras.
Atenciosamente,
Mãe Katia.

GIRAS

É com criatividade, imaginação e inteligência que transformamos nossa vida atual. Pense
por alguns instantes: Você acha mesmo que situações inovadoras surgirão para uma pessoa revoltada, amarga, ressentida, desorganizada e confusa? Pois é, o ódio e o ressentimento criam laços mais fortes que o aço. Portanto, desista de vez do seu passado. Deixese livre para que a vida te preencha de bons fluídos. Coloque suas coisas para circular,
desapegue-se de tudo que não tem mais importância para você. Restaure! Restaurar é
fazer bonito novamente. Aproveite cada instante para ser uma pessoa melhor. Eu confio
em você!
Boa sorte sempre!!!! Com carinho,
Com carinho,
Mãe Kátia

21/06 - Homenagem a Exú e
pombas giras

05/07 - Caboclos
19/07 - Baianos
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A IMPORTÂNCIA DE CELEBRAR!
Dia 21/06 é nosso dia de celebrar os Exus e Pombagiras
Na gira passada, o Exu dos Ventos comentou algo interessante. Ele disse que gostaria de uma festa e nos explicou o porque da importância em celebrar. Concordamos que é necessário celebrar os acontecimentos de nossa vida e isso é uma
forma de agradecimento e reconhecimento por tudo aquilo
que conquistamos e por toda a ajuda recebida. Afinal, os
Exus e Pombagiras merecem todo nosso respeito e gratidão,
pois eles controlam e refreiam um pouco as investidas dos
espíritos do baixo astral e são indispensáveis no lidar com
essas forças negativas. Exus são Guardiões das Passagens e
Porteiras que existem em nosso mundo visível, protegendo,
para que não adentrem em nosso ambiente as influências
negativas. É o mensageiro, aquele que leva nossos pedidos
até o conhecimento dos Orixás.

der o infinito valor da paz. Outras vezes usa o tédio, quando
quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono.
Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes usa o cansaço, para
que possamos compreender o valor do despertar. Outras
vezes usa a doença, quando quer nos mostrar a importância
da saúde. Deus costuma usar o fogo, para nos ensinar a andar
sobre a água. Às vezes usa a terra, para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes usa a morte, quando
quer nos mostrar a importância da vida.
(Paulo Coelho – enviado por Dona Egle)
LIMPEZA FLUÍDICA DA SUA MORADIA

“Eliminar energias negativas da sua mente e da sua moradia é um
Princípio de Saúde, Harmonia e Prosperidade. Você nem imagina o
bem que faz. O lar é como uma entidade viva, feita de energias produzidas por diversas fontes, sendo a principal fonte de energia a
Nós temos a tendência de “gastar” muito tempo e energia
soma das mentes de todos os seus moradores. Faça uma faxina mencom aquilo que é pesado, ruim, denso… Mas deixamos pas- tal enquanto reproduz isso na prática, limpando a casa. O primeiro
sar rapidamente as alegrias do no nosso dia a dia. Se prestar- passo – uma faxina geral e bem caprichada. A partir daí escolha uma
mos atenção, são inúmeras as bênçãos que recebemos todos das seguintes formas de limpeza fluídica, ou todas, se preferir.

os dias, a começar pelo simples ato de acordar, respirar, ver
as cores, ouvir os sons, sentir os cheiros etc.

Preceito Um – Vaporize tudo com a mistura de um litro de álcool de
cereais (facinho de encontrar nas farmácias e entrepostos) com 7
pedras de cânfora. Isso você prepara com 7 dias de antecedência e
Como é bom celebrar! E não é apenas bom. É necessário. No aguarda o momento certo. Nessa mistura pode acrescentar aromas,
dia 21 de junho convidamos todos para um churrasco, simbo- como por exemplo, ramos de alecrim e especiarias como cravo e
licamente, para celebrar a ajuda que tivemos dos nossos pro- canela.

tetores espirituais os “Exus e Pombagiras”. Celebrar é uma
atitude indispensável para quem quer ser feliz! Vamos celebrar a vida, a alegria, a prosperidade, a saúde e as conquistas etc
NADA A VER COM RELIGIÃO. TUDO A VER COM A VIDA.
Não chore pelo que perdeste, luta pelo que tens.
Não chore pelo que está morto, luta por aquilo que nasceu em ti.
Não chore por quem tem abandonou, luta por quem está contigo.

Não chore por quem te odeia, luta por quem te quer.
Não chore pelo teu passado, luta pelo teu presente.
Não chore pelo teu sofrimento, luta pela tua felicidade.
Com as coisas que vão-nos acontecendo, vamos aprendendo
que nada é impossível de solucionar, apenas siga adiante.
(Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco – enviado por
Dona Egle)
A CORAGEM DE ENFRENTAR SEUS MEDOS
Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado
com medo do gato. Um mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo de cão, por isso o
mágico o transformou em pantera. Então ele começou a temer os caçadores. A essa altura o mágico desistiu. Transformou-o em camundongo novamente e disse:
- Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem
apenas a coragem de um camundongo.
É preciso coragem para romper com o projeto que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é a ausência do medo, é
sim a capacidade de avançar, apesar do medo; caminhar
para frente; e enfrentar as adversidades... É isto que devemos fazer. Não podemos nos derrotar, nem nos entregar por
causa de nossos medos. Garra e coragem para você, que
quer realizar todos os seus sonhos!
(texto enviado por Dona Egle)
IMPORTÂNCIA DA VIDA
Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes, usa a raiva para que possamos compreen-

Preceito Dois – Ponto de Fogo. Utilize uma vela acesa para queimar
miasmas restantes em cada canto da moradia, no movimento vertical, subindo e descendo.
Preceito Três – “Fumegação” com ervas secas: alecrim, flores de
alfazema, arruda e palha de alho. Defume tudo, inclusive armários e
roupas, sem esquecer as áreas externas, caso as possua. Comece
defumando a si mesmo e a todos os moradores da casa. E quando
iniciar a defumação da casa comece dos fundos (quintal) ou quartos
(em apartamentos) e em ambos, prossiga com a defumação até alcançar a porta que você utiliza para sair à rua. O que foi indicado
aqui tem a ver não somente com a limpeza energética. Tem a ver
também com Harmonia e Prosperidade. Fazemos votos que você
higienize seus pensamentos, sentimentos e emoções. Porque aqui
nós sabemos que esses, quando são negativos, contaminam sofás,
cortinas e paredes, gerando consequências igualmente negativas. O
maior inimigo do pensador é o seu próprio pensamento impuro.
Purifique o seu, de todas as formas, jeitos e maneiras. Assim, viverá
melhor. (texto de Nilsa Alarcon)

FESTA JUNINA
O mês de Junho é caracterizado por danças, comidas típicas, bandeirinhas, além das peculiaridades de cada região. É a festa junina, que
se inicia no dia 12 de Junho, véspera do dia de Santo Antônio e encerra no dia 29, dia de São Pedro. O ponto mais elevado da festa
ocorre nos dias 23 e 24, o dia de São João. Durante os festejos acontecem quadrilhas, forrós, leilões, bingos e casamentos caipiras. A
tradição de comemorar o dia de São João veio de Portugal, onde as
festas são conhecidas pelo nome de Santos Populares e correspondem a diversos feriados municipais: Santo Antônio, em Lisboa; São
Pedro, no Seixal; São João, no Porto, em Braga e em Almada. O nome
“junina” é devido à sua procedência de países europeus cristianizados. Os portugueses foram os responsáveis por trazê-la ao Brasil, e
logo foi inserida aos costumes das populações indígenas e afrobrasileiras. A festa de São João brasileira é típica da Região Nordeste. Em Campina Grande, na Paraíba, a festa junina atrai milhares de
pessoas. A canjica e a pamonha são comidas tradicionais da festa na
região, devido à época ser propícia para a colheita do milho. O lugar
onde ocorrem os festejos juninos é chamado de arraial, onde há barracas ou um galpão adaptado para a festa. As festas de São João são
ainda comemoradas em alguns países europeus católicos, protestantes e ortodoxos. Em algumas festas europeias de São João são realizadas a fogueira de São João e a celebração de casamentos reais ou
encenados, semelhantes ao casamento fictício, que é um costume no
baile da quadrilha nordestina. É sempre bom lembrar da importância de não soltar balões!
(texto enviado por Patrícia Lopes)
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O SOL BRILHA SEMPRE

Por mais fé que tenhamos e por
mais que nos preparemos para enfrentar os acontecimentos do nosso
dia a dia, concordo que não está
sendo nada fácil! Vamos ser seres
espiritualizados não apenas nos dias de culto - seja ele qual for -, mas
em todos os instantes de nossas vidas. Vamos falar de Deus com nossos filhos, com nossos amigos. Vamos procurar amar mais e melhor.
Fazer o que precisarmos de forma
amorosa, pois o Apocalipse está
instalado no nosso planeta, dêem a
esta fase o nome que quiserem. O
que importa é reconhecermos a urgência da mudança que precisamos
operar em nós mesmos, nas nossas
vidas. Vamos trazer a espiritualidade, a bondade, mais e mais pra nossas vidas. Tentando viver o agora
de forma responsável, consciente,
estando mais presentes em cada
ato, em cada olhar. Poderemos trabalhar pela mudança planetária
apenas quando nos convencermos
de que nosso exemplo é de fundamental importância pra que isto
aconteça.

nos fortalecem o ânimo, que nos
sopram mensagens de esperança.
Não podemos desistir nem desanimar, pois somos a força libertadora,
encarnada, de nosso planeta. Lutemos mais e sempre mais, cada um
no seu lugar, fazendo o que está
sendo possível, na certeza de que
valerá a pena. A tempestade instalada passará, pois tudo passa... O pedido é para que nos unamos numa
só corrente, de muito Amor e Fé na
vitória do Bem. Nossa mente precisa ajudar com imagens dessa transformação. Não podemos guardar
tristeza e desânimo em nossos corações, pois ficaremos doentes e sem
forças.

Não importa como o nosso Deus se
apresenta. A fé que nos inspira é
que nos vitaliza e fortalece. Assim,
vamos em frente, independente da
religião, seita ou crença que tenhamos. O Amor nos criou e nos sustentará até a chegada da Nova Era
anunciada que está sendo trazida a
Terra por cada coração que acredita nela. O Irmão Sol brilha e brilhará sempre, dando-nos um exemplo
claro do que precisamos ser, onde
estivermos. Vibrando Luz, VencereExistem tantas pessoas boas neste mos! Deixe o Sol brilhar dentro de
nosso mundo! Procuremos nos unir você. (Mãe Ana)
e dar um exemplo de trabalho bem
direcionado e em equipe, a muitas
mãos, dirigido por muitas consciên- 13 DE MAIO - PRETOS VELHOS
cias e apoiado por milhares delas.
Na umbanda os pretos velhos são
homenageados no dia 13 de Maio.
Quando me sinto abalada e triste,
Dia da abolição da escravatura
procuro me lembrar do Sol, expres(assinatura da Lei Áurea) no Brasil.
são poderosa de Deus em nosso
Os pretos velhos não gostam de
planeta. Sempre presente, sem esluxo. Atuam no campo da cura, alicolhas de local e hora, muitas vezes
viando, com receitas simples e huencoberto por nuvens espessas que
mildes, as dores dos enfermos que
o escondem, mas conseguindo
o s pr o c ur am . S ão t am bé m
transformar todas elas em gotas d'á“mandigueiros”. Desmancham
gua que nos trazem a vida, molhanqualquer magia feita, tiram de cima
do a terra que tudo dá de volta.
do obsediado todas as cargas negaCertamente, atravessamos momen- tivas e “maus olhados”, além de
tos MUITO DIFÍCEIS, mas estamos abrirem os caminhos e dar muita
sendo observados por Irmãos de proteção no dia-a-dia. Geralmente,
Luz que nos indicam caminhos, que utilizam em seus benzimentos e tra-

01/06 – Tânia Regina

24/06 – Ronaldo

03/06 – Viviane Natal

29/06 – Danielle Marinho

03/06 – Juninho
09/06 – Angelina
14/06 – Raquel
14/06 – Stephanie

balhos a arruda, o guiné, o rosário,
o crucifixo, água com mel, vinho,
cachaça, velas, fumo, etc. São entidades ligadas a Linha das Santas
Almas e a vibração de Omulú, apesar de existirem pretos e pretas velhas de outros Orixás, como por
exemplo, a linha de Quenguelê de
onde vêm pretos velhos de Xangô.
Sua linha também é conhecida como “Yorimá”. Os pretos velhos representam a resignação, a humildade, a superação, o amor incondicional, a caridade desinteressada. As
sessões de pretos velhos são marcadas pela calmaria. Uma sensação
de paz e amor toma conta do ambiente, fazendo com que os filhos de
fé sintam essa energia de luz e de
sabedoria. Os atabaques são tocados de maneira mais leve, mais suave. Geralmente, tais entidades chegam arcadas, demonstrando o peso
da idade e o sofrimento que tiveram. Os pretos velhos quando manifestados, gostam de sentar em seu
“toco” (um banquinho), fumar seu
“pito” (cachimbo ou palheiro). Oferendas: toalha ou pano branco. Velas brancas, fitas brancas, pembas
brancas, bebidas (café, vinho doce,
cerveja preta, água de coco); flores
(crisântemos brancos, margaridas,
lírios brancos); comidas ( arroz doce, canjica, bolo de fubá, milho cozido, doce de coco, doce de abóbora, doce de cidra, coco fatiado,
quindim). Cores de velas: brancas,
pretas, ou metade branca e metade
preta. Saudação: “Adorei as almas!” (texto enviado por Cida Rosa)

Parabéns!
Que cada aniversário marque o início
de um novo ciclo de aprendizados,
amor, saúde, paz e prosperidade!
Muitas felicidades, saúde, amor,
alegrias e prosperidade.
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EFICÁCIA DO PASSE MAGNÉTICO
Um estudo desenvolvido recentemente pela USP
(Universidade de São Paulo), em conjunto com a Unifesp
(Universidade Federal de São Paulo), comprova que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar qualquer tipo
de mal estar. O trabalho foi elaborado devido às técnicas
manuais já conhecidas na sociedade, caso do Johrei, utilizada
pela Igreja Messiânica do Brasil e ao mesmo tempo semelhante à de religiões como o Espiritismo, que pratica chamado “passe”. Todo o processo de desenvolvimento dessa pesquisa nasceu em 2000, como tema de mestrado do pesquisador Ricardo Monezi, na Faculdade de Medicina da USP. Ele
teve a iniciativa de investigar quais seriam os possíveis efeitos da prática de imposição das mãos. “Este interesse veio
de uma vivência própria, onde o Reiki já havia me ajudado,
na adolescência, a sair de uma crise de depressão”, afirmou Monezi. Segundo ele, durante seu mestrado, foram investigados os efeitos da imposição em camundongos, nos
quais foi possível observar um notável ganho de potencial
das células de defesa contra células que ficam os tumores.
“Agora, no meu doutorado que está sendo finalizado na Unifesp, estudamos não apenas os efeitos fisiológicos, mas também os psicológicos”.

despertaram sua verdadeira fé, estão fora, por não ter sentido o valor de algo superior, luminoso em sua alma, não têm
conhecimento da meditação, da oração e de conversar com a
alma. Rezar sem conversar com a alma é uma oração que fica
ao sabor do vento, não oferece a verdadeira atenção, a compaixão e o amor. Existe algo superior que alimenta nossos
corações, que vem oferecer a harmonia e o prazer da vida,
viver com amor e para o amor. Se descuidarmos da evolução
espiritual, estaremos no caminho apático, sem oferecer a
atenção aos lembretes amorosos, que batem na alma por
meios de avisos disfarçados dos espíritos amigos. Nessas
conversas íntimas com nossas almas, vamos descobrir o que
é bom e ruim para nós como para o próximo. Aquele que não
quiser ouvir a sua própria alma, com certeza, vai perder um
tempo precioso para ajudar na transformação de sua vida.
Por isso, não podemos perder muito tempo com aqueles,
pois sua teimosia no erro se verificará na própria dor. Essa
dor não passa de caminhos espinhosos deixados em vidas
passadas. Essa rebeldia de não escutar sua alma lhe custará
difíceis provas para o futuro ou, melhor dizendo, em reencarnações dolorosas. Mediante esse processo espiritual, devemos deixar o endurecimento e passamos a refletir nas duras
responsabilidades para perceber o caminho da "Luz Divina".

A constatação no estudo de que a imposição de mãos libera
energia capaz de produzir bem-estar foi possível porque a
ciência atual ainda não possui exatidão sobre esses efeitos.
Assim, as sensações proporcionadas por essas práticas analisadas foram: redução da percepção de tensão, do stress e de
sintomas relacionados à ansiedade e depressão. “O interessante é que este tipo de imposição oferece sensação de
relaxamento e plenitude, além de garantir mais energia e
disposição”. A Unifesp está prestes a iniciar novas investigações a respeito dos efeitos do Reiki e práticas semelhantes.
Lembremos que Jesus sempre estendia as mãos ao curar.
Religiões Populares Brasileiras também estendem as mãos há
mais de quatro séculos, dentre elas aquelas professadas pelos descendentes do africanismo. Os egípcios já usavam esse
método bem antes de Cristo. Outras Filosofias como diversas
técnicas orientais também aceitam a imposição de mãos sobre o outro. Atualmente Religiões protestantes também praticam a imposição de mãos. (enviado por MVJ)
******************************************************
CONVERSE COM SUA ALMA
Devemos sempre procurar ouvir nossa alma, o mais profundamente possível, pois palavras vazias, mesmo de carinho,
"ficam no ar". Em cada afirmação, um estímulo recheado de
sinceridade e de fé, porque temos a certeza absoluta de que
cada um de nós estará melhorando a cada dia, nesta relação
entre o você-comum e sua alma divina. Todos os que buscam
conhecer e conversar com sua alma, procuram subir e subirão, mesmo que seja em passos lentos. Nesta conversa, em
algum momento perceberá que caminhamos como a Natureza, e não damos saltos, pois tudo que é criado, tudo que é
planejado pela natureza, atinge a perfeição, porque é feito
carinhosamente e sem ansiedade. Não importa o tempo corroído, toda evolução poderá levar cem, duzentos, quinhentos, mil e até muito mais anos, a verdade é que o progresso
está sendo realizado. A evolução humana é para chegar ao
"Paraíso na Terra". Quando se conversa com a alma e lhe dá
total atenção, nesse momento em que sua atenção se volta
para os assuntos superiores da vida, sua evolução se inicia.
Quando se desperta a FÉ, inicia-se o processo da evolução
do ser humano e naturalmente o de transformar sua vida para
melhor. Você como eu, estamos cansados de lutas inglórias;
o anseio é de algo diferente e melhor. Os débitos contraídos
pelas vidas passadas nos levaram a situações de desajustamento; resta-nos a grande certeza de uma vida de prosperidade e bem-aventurança, alcançada com nosso próprio es
forço. Enquanto existem milhares de pessoas que ainda não

Quando estiver íntimo de sua alma poderá analisar que Deus
oferece para todos, indistintamente, meios de recuperação.
Ele jamais condenaria seus filhos por transgredirem a sua lei.
Realmente, cada um colherá na proporção do que houver
semeado, entretanto, Deus é amor, justiça e bondade. Então,
tudo pode mudar de uma hora para outra, pois depende dessa conversa íntima com sua alma. Com certeza, ela vai fazer
você mudar para melhor e naturalmente aperfeiçoar sua vida
espiritual e material dando-lhe fé, força e sabedoria para
mudar o que parecia impossível. Dissipemos de nossas mentes os maus pensamentos, vamos ao encontro da nossa alma;
uma suave voz baterá em nossos corações, é a liberdade.
Muita gente que já meditou, na necessidade de progredir,
iniciou seu diálogo com sua alma; com certeza, iniciou sua
divina caminhada. Ela pode vir meio dolorosa, pois a vida
nos presenteia com desilusões, muitas lutas, alguns desânimos, porém, é preciso vencer, e para isso temos que continuar firmes, e com essa firmeza, confie em você, confie em sua
alma e confie acima de tudo em Deus e tudo vai mudar. A
construção do "Paraíso na Terra", por Deus, é dada como
certa, tudo é questão de tempo. Qual será o seu papel neste
Divino plano? Pense nisso.
(enviado por mãe Ana - Coração vermelho - por Bernardino Nilton Nascimento).
NÃO DESPERDICE SUAS RIQUEZAS ESPIRITUAIS
Uma vida mais ou menos rica do ponto de vista esotérico não depende de luxo ou ostentação. Depende do emprego de dons bastante
simples e modestos: a humildade de um copo d’água ofertado numa
singela canequinha de plástico. A simplicidade dos instrumentos
apenas engrandece o resultado. É do adubo cru e rejeitado que o
jardineiro tira da natureza a mais radiante e púrpura das rosas; é do
formão velho e amassado que o escultor desentranha da pedra a
mais lisa e perfeita das figuras. Seja em taça rica, vidro adornado,
copo comum (e útil!) “de requeijão”, caneca de alumínio ou ágata, o
importante é brindar e beber a vida. Nas coisas espirituais, tudo
ganha razão e motivo, quando se desdobra em movimento. Os dons,
armazenados no coração, só podem fazer sentido ao se expressarem
em atividade verdadeira, alavancando decisões e obras de fundo
espiritual. Riqueza armazenada é apenas coleção estéril. Riqueza
mesmo não aceita ficar trancafiada, escorre, escapa, se revela no
cotidiano, em pequenos gestos ou atitudes maiores. Não deixe as
coisas paradas por mais tempo. Tenha a coragem de levantar a taça,
distribuir a bebida. Você estará impulsionando de forma positiva a
roda cármica, acionando movimentos que retornarão futuramente
plenos de dividendos. Fazer da inutilidade algo útil é dos maiores e
mais rendosos investimentos espirituais ao nosso alcance nes-

sa nossa vida. (texto de Marina Gold)
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AVISOS
LEITURA RECOMENDADA: (Disponível em nossa biblioteca no mês de Julho)
Titulo: Afinal, o que é Umbanda? Autores: Walter Cardoso Satyro e Dinan Dhom Pimentel Satyro - Editora : Novo Ser Editora Páginas: 160 . Este livro é uma obra explicativa e aborda vários temas, de Umbanda, para aqueles que estão iniciando na caminhada ou que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esta religião. Leitura e abordagem fácil, por tópicos, inclusive ilustrado com fotos. Esclarecedora em vários questionamentos que, em muitas outras obras não se tem claro entendimento. (Segundo Patrícia Mendes Peixoto, ela indica de “olhos fechados”)
CULTURA ESPÍRITA: Espetáculo teatral: "Há dois mil anos" - Uma história de amor, psicografada por Chico Xavier através
do espírito de Emmanuel, conta a história de um casal que vê sua vida transformada ao encontrar Jesus. Num espetáculo para
todas as idades, e para o público em geral, sem restrições, onde o principal ponto de convergência é o grande amor, que
supera nossas falhas, no caminho da evolução permanente. Com um destaque especial para os efeitos especiais, figurino e
trilha sonora exclusiva e original composta para o espetáculo e cantada ao vivo. Até 29 de junho, no Teatro do Ator. Ingressos
a R$ 40,00, inteira e R$ 20,00, meia. Informações: (11) 2122-4070. (enviado por Luciana Melo)
CURSO GRATIS DE ESPANHOL: A ONG CAIO, fundada e dirigida pela Mãe Marcia Pinho de Iemanjá, está com curso gratuito
de Espanhol. Horário: Sábados a partir das 13h. Local: Rua Coronel Fawcett, 1170-1178 - Vila Moraes - São Paulo. Entre em
contato para maiores informações: marcia.pinho@hotmail.com
MENSALIDADES: Pedimos a gentileza de manter seus dados atualizados junto a nossa secretaria e manter os pagamentos em
dia, todo dia 15 de cada mês. Como é de conhecimento de todos temos como despesas primordiais, aluguel, água, luz, impostos, entre outros, tendo como vencimento dia 15 de cada mês. Caso ocorra alguma eventualidade pedimos que procure a nossa tesouraria. Para novos inscritos, o valor estipulado também é de 50,00 (cinqüenta reais)
AVISO AOS FILHOS DA CASA: Queridos filhos de nossa casinha! A partir de junho, vamos passar 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. Obrigada! (Mãe Kátia )
COMO FAZER DOAÇÕES PARA O TERREIRO: Se você quer fazer uma doação para o terreiro procure a Abigail ou Andréa,
tesoureiras. As doações podem ser feitas aos sábados nas giras, ou pode fazer o depósito: Banco Bradesco AG. 0098, c
C/C - 1005131-2 em nome de Abgail Clara.
NOTA DE FALECIMENTO: Com muito pesar que informamos o falecimento de Maria de Fátima Pires, sogra da nossa querida
Denise Bette. Enviamos a todos os familiares e amigos energias de amor, superação, força e paz. Fiquem com Deus!.

CADASTRE SEU E-MAIL
Embora informações diversas da nossa casinha e calendário das giras já estejam disponíveis no nosso site, solicitamos a
gentileza de cadastrarem/atualizarem seu e-mail com nome e telefone (se possível) no endereço de e-mail da ouvidoria:
ouvidoriaventania@hotmail.com. O objetivo deste cadastro é facilitar o contato com você e podermos enviar recados
diretamente em caso de urgência ou informações importantes. Agradecemos sua colaboração!
BENZIMENTOS: das crianças de quebrante e bucho virado, erisipela, cobreiro e caxumba realizados pela Mãe Pequena
Val nas giras, durante o cruzamento da Casa, filhos, guias e imagens pelo querido Caboclo Ventania.
ARTIGOS RELIGIOSOS CABOCLO VENTANIA E MARIA PADILHA: Sabonetes Artesanais de rosa branca, rosa vermelha, 7
ervas, café, sal grosso e maracujá. Preparação de Guias, pulseiras e guias ciganas, Amaci (Banhos com ervas dos Santos).
Confecção Própria. Aceita-se encomendas de Artigos Religiosos. Em breve todos vão também conhecer nossas fontes artesanais. Aceitaremos encomendas..... aguardem! Falar com Rafael Barrios - Fone: 99557-0731
ACEITA-SE ENCOMENDAS: doces, salgados e congelados. Falar com Angelina - Fone: 2574-7786
AGRADECIMENTOS : Ao Fernando do MVJ agradecemos pelo logo das camisetas.
- À equipe organizadora da festa cigana desejamos nossos sinceros agradecimentos. Também foram muitas as colaborações
e doações recebidas que, qualquer tentativa de citar nomes de alguém neste espaço, correríamos o risco de esquecer alguém. Mãe Kátia sabe do esforço, dedicação e auxílio de cada um e, principalmente, a espiritualidade retribuirá em bênçãos na vida de todos.
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ESPAÇO RESERVADO PARA ANUNCIANTES - TIRAGEM
200 UNIDADES POR QUINZENA

R$ 30,00
5X4 CM

R$ 50,00
17X3 CM

R$ 50,00
5X6 CM
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