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Queridos filhos e amigos,
Por todos os lugares onde passo, percebo pessoas
correndo o tempo todo. Uma corrida frenética contra
o tempo. O mundo correndo e as farmácias
enriquecendo. Não vemos quase quitandas por aí, mas
as redes farmacêuticas crescem a cada dia. Sempre
uma nova farmácia desponta diante dos nossos olhos.
Que tristeza! Nos preocupamos em ganhar, em pagar
contas, em atender, em chegar, mas...será que nos
preocupamos com nosso bem-estar? Será que temos
em mente de que Deus é a fonte verdadeira de tudo e
que Deus nos abastece sempre, só depende da
constante consciência que temos sobre a prosperidade
espiritual?
Desde pequenos aprendemos a dividir o lanchinho na
escola com o amigo, a compartilhar nossos
brinquedos, a doar para a caridade, mas...será que
você sabe que podemos dividir, doar, compartilhar,
mas que temos direito de receber também?
Criar uma consciência que você nasceu para o melhor
e que você merece tudo de bom, faz parte do
princípio da prosperidade. Consciência é o resultado
das ideias que você espalha durante seu dia. Como
você se comporta? Você se lastima? Fala de fracassos,
doenças, angústias, derrotas, se compraz com a dor
alheia e chega até a ficar doente com a desgraça do
outro? Nossa!!! Mude hoje sua postura diante da
vida!!!
Construa uma mentalidade firme, de que tudo
caminha cada dia melhor. Diga que você está feliz,
que existe ouro em pó no ar, que você é grato por
estar vivo, por pensar, andar, comer e viver. Diga que
cada um colhe o que planta e que Deus tem um
propósito maravilhoso para você.
Acredite em cada palavra que proferir com fé e
convicção. Esteja certo de que quanto mais você
pensar e acreditar que é filho da Divindade Eu sou,
mais o melhor estará ao meu lado.
Diga diariamente: Nenhuma situação pode me
derrubar. Sou filho de Deus e tenho sempre a
certeza de que para tudo, eu encontro solução.

Ano XII – Outubro de 2018

Nasci para o melhor. Deus é meu pastor e nada
me faltará! Sou filho da Divindade Eu sou,
portanto, Eu sou riqueza, Eu sou amor, Eu sou
paz, Eu sou harmonia, Eu sou sucesso, Eu sou
prosperidade e abundância. Fale isso inúmeras
vezes durante seu dia e verá a transformação em
suas vidas e em seus negócios financeiros.
Com carinho...
Mãe Katia
Giras
06/10 – Gira de Cosme e Damião (Festa)
20/10 – Gira de Ogum
28/10 – Gira de Desenvolvimento
03/11 – Gira de Caboclo
11/11 – Gira de Desenvolvimento
17/11 – Gira de Exu e Pomba gira (Encerramento)

Médiuns do Mês
06/10 – Mãe Katia/ Katia Sophia/ Lourdes C./Alana B.
20/10 – Karina/Guilherme/Cirleide/Cris Basso
03/11 – Rosana/Ray/Pai Nelsinho/Rita
17/11 – Wagner/Roque (Ogã)/Sidinei/Maria Claudia

Leitura Recomendada
Laços que não se roupem
Autor: Sulamita Santos
Editora: Lumen - Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de R$17,00.
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca.

Em idos de 1800, Jacob herda a fazenda de seu pai. Já casado com Eleonora, sonha em ter um
herdeiro que possa dar continuidade a seus negócios e aos seus ideais. Margarida nasce e, já
adolescente, conhece Rosalina, filha de escravos, e ambas passam a nutrir grande amizade,
sem saber que são almas irmanadas pelo espírito. O amor fraternal que sentem, e que nem a
morte é capaz de separar, é visível por todos. Um dia, a moça se apaixona por José, um
escravo. E aí, começam suas maiores aflições.

Mensagem de Luz!!!
VENCENDO O DESÂNIMO
O desânimo é inimigo sutil do ser humano. Instala-se pouco e pouco, terminando por vencer as resistências
morais, que se sentem desestimuladas por falta de suporte emocional para a luta.
São várias as causas do desânimo. Pode ser resultante de uma enfermidade orgânica, que gera perda de energia,
por consequência, de entusiasmo pela vida.
Pode resultar de estresse decorrente de agitação ou de tensões continuadas. Também por frustrações profundas,
que deixam n'alma um grande vazio.
Contudo, seja qual for a causa, o importante é não se deixar envolver pelo desânimo, desalentador e destruidor
de vidas.
Se a causa é a enfermidade, o estresse ou a frustração, há que se buscar a terapia conveniente.
Por vezes, um pequeno estímulo, um alento é suficiente para se sair de um estado de desânimo para o de
entusiasmo.
Um ilustre juiz contou, certa vez, um episódio que transformou toda a sua vida. Aos 16 anos de idade, viu-se
obrigado a deixar a escola e a se empregar como varredor numa fábrica.
Quando veio a crise econômica da década de 1930, numa tarde cinzenta, na véspera de Natal, ele foi despedido,
junto com centenas de outros empregados.
Quando saiu para a rua, ao final do turno de trabalho, foi seguindo no meio de uma fila silenciosa e sombria de
operários.
Embora adolescente, ele se sentia envelhecido num mundo sem esperanças.
À sua frente, caminhava um homem magro e mal vestido. Aquele homem também fora despedido. Mas ia
assobiando pelo caminho.
O rapaz se aproximou dele e perguntou: O que você vai fazer agora?
E o desconhecido respondeu com naturalidade: Acho que vou para a África. Lá, rapaz, as estrelas sobre o deserto
são do tamanho de ameixas. Ou talvez eu vá para o Rio de Janeiro. As luzes ali sobem sem parar da praia até o
céu.
O mundo é bem grande, rapaz, e o que há nele dá de sobra para fazer qualquer homem feliz, desde que não
tenha medo de ir aonde a cabeça e o coração o levarem.
Para o adolescente, aquelas palavras tiveram um grande efeito. Foi como se tivesse sido aberta uma janela na
parede de uma prisão e ele pudesse ver através de milhões de quilômetros.
Foi para casa com a cabeça cheia de planos. Se aquele homem, bem mais maduro do que ele, tinha forças para
tecer planos para o futuro, ele, adolescente, deveria ter muito mais.
E, pensando assim, na semana seguinte não somente conseguiu encontrar um meio de se manter, como se
matriculou numa escola noturna, perseguindo o seu sonho que viria se tornar realidade: formar-se em Direito e
seguir a carreira da magistratura. Ser juiz.
Nunca será demais insistir que a oração é arma poderosa para o combate ao desânimo. Ela favorece a canalização
de energias superiores, que vertem da Divindade em direção ao indivíduo que se encontra em atitude receptiva.
Com a prece, a criatura vai sentindo momentos de bem-estar e euforia. São momentos rápidos, mas que pela
constância, vão se fixando na criatura, até se tornarem habituais, preenchendo o vazio interior.
O hábito da oração sincera restitui a alegria de viver, oferecendo ao ser metas saudáveis e renovadoras, que o
enriquecem de paz interior. Vamos orar sempre, nossa alma fica mais leve quando conversamos com Deus.
Enviado por Mãe Ana
Atendimento na 1ª e 3ª semana do mês/ Rua do Orfanato,1273 – Vila Prudente, São Paulo
Enviado por Mãe Ana
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Mediunidade
Seja o mais discreto possível.
Evite comentários pessoais em torno das faculdades de que seja portador.
Direta ou indiretamente, não provoque palavras elogiosas a você.
Estesedia
é o seu melhor
tempo, o que
instante
de agora.
Não queira
antecipar
à experiência
apenas
o tempo lhe conferirá.
Confie na ação dos espíritos por seu intermédio, mas submeta tudo ao crivo da razão.
Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a
Não permaneça na expectativa de bons resultados sem trabalho perseverante.
mensagem de renovação permanente.
Mesmo quando bem intencionados, acautele-se contra os bajuladores.
Vacine-se
a vaidade,
não
qualquer
situação
que
coloquecom
emsegurança.
evidência.
Secontra
a doença
permanece
emadmitindo
sua companhia,
surgiu
a ocasião
de otratar-se
Não se afaste das atividades que, doutrinariamente, muitos consideram insignificantes.
Se você errou,
está no passo de acesso ao reajuste.
Jamais reivindique
privilégios.
Preocupe-se
emoudar
exemplo
e amor àem
Causa.
Se esse
aquele
planode
dedevotamento
trabalho está incubado
seu pensamento, agora é o momento de começar a
Eleja
na
prática
da
Caridade
o
seu
ponto
de
sintonia
contínua
com os Planos Mais Altos.
realizá-lo.
Aprenda a ouvir mais do que falar.
Se deseja
fazer
alguma
ação, apareceu
instante de promovê-la.
Tenha sempre
uma
palavra
deboa
otimismo
em seusolábios.
Não condicione a sua presença na tarefa, fazendo com que a sua opinião prevaleça sobre as demais.
Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer
Fuja de exercer domínio sobre quem quer que seja.
qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente.
Não ponha palavras suas na boca dos espíritos.
Convença-se
de que
as Trevas
possuem afetiva
mil maneiras
fazê-lo
cair.o tempo de atendê-las.
Se alguma
visita
ou manifestação
esperampara
por você,
chegou
Toda vigilância de sua parte ainda é pouca.
Se precisa
estudarsuborno,
determinada
lição,a encontrou
oportunidade de fazer isso.
Quem aceita
o primeiro
começa
se vendervocê
por ainteiro.
Escolha caminhar
entre
pontosdedeDeus,
referência
que,
realmente,
possam aquilo
lhe darque
segurança
jornada.
Este dia é um
presente
em nosso
auxílio.
De nós, depende
venhamosna
a fazer
com ele.
Não
se
considere
completamente
imune
à
fascinação.
(CHICO XAVIER – enviado por Mãe Ana).
Em favor de seu equilíbrio mental, não ignore a sua condição de mero instrumento.
Estude, mas não para mostrar que sabe e, sim, para que melhor avalie o tamanho de sua ignorância da
Verdade.
Com a sua condição de médium, não atropele a sua condição de espírita.
O médium que mais recebe é aquele que mais doa.
Faça, a sós, as preces que você costuma fazer em público.
Dignifique o seu lar e a sua família.
Não olvide que ninguém é melhor médium do que pessoa.
O alicerce do edifício da mediunidade chama-se Caráter.
Desconheço o autor.
Enviado por Patrícia Peixoto

Orfanato 2018

Comunicado Importante!!!
Comunicamos a todos, que esse ano não faremos
a Homenagem à Mãe Yemanjá na Praia Grande. A
gira acontecerá normalmente em nossa Casinha
de Luz.
Caso alguém queira ir até a praia, fazer sua
homenagem por conta, fique à vontade!!!
Obrigada!!!

Queridos amigos,
Todos os anos, fazemos as doações de sacolinhas
de Natal para as crianças acolhidas pelo Lar
Betânia O.F.M. de Assistência Social
‘’Betânia’’. Como de costume, recebemos a
listagem das crianças e cada um escolhe, uma ou
mais, para apadrinhar. Nessa sacolinha,
colocamos uma roupa, um par de sapato, um
brinquedo e um cartãozinho.
Em breve,teremos mais detalhes!!!
Fiquem atentos!!!
Obrigada!!!

Atendimento na 1ª e 3ª semana do mês/ Rua do Orfanato,1273 – Vila Prudente, São Paulo
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Orixá do Mês: Oxum
Data comemorativa: 12/10
Oração para Oxum (Nossa Senhora Aparecida)
“Saravá Mamãe Oxum. Saravá Protetora dos velhos,
das crianças
e édos
desamparados.
Este dia
o seu
melhor tempo,Benditas
o instantesão
de suas
agora.
águas que lavam meu ser e que me livram do mal.

Ensinem afeto nas escolas. Os
bons profissionais precisam
ser, antes de tudo, bons
seres humanos.

Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a

Um médico que saiba calcular as doses do
Oxum,
Divina
Rainha,permanente.
bela Orixá, venha a mim
mensagem
de renovação
medicamento é um bom profissional, mas um
caminhando na Lua cheia e estendei o Vosso Manto
Se
a
doença
permanece
em
sua
companhia,
surgiu
a
ocasião
de tratar-se
com
segurança.
médico
que saiba
dosar
as palavras na hora de
sobre minha cabeça. Traga Mãe, em suas mãos, os
dar um diagnóstico terrível é um bom ser
lírios do amor e da paz. Torne-me doce, sedutora e
Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste.
suave como és.
humano.
Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a

Dai-me
forças para não cair extenuado pelo cansaço
realizá-lo.
Um professor que saiba transmitir o conteúdo é
e pelo desânimo. Dai-me forças para que eu não me
um
bom profissional, mas um professor que
Se deseja
fazer
boa ação,
o instante de
promovê-la.
perca nos
caminhos
daalguma
ingratidão
e da apareceu
descrença.
consiga transformar o conteúdo de cada aluno é
Se alguém
suas desculpas
cometidas,
a hora emUm
querepórter
você pode
esquecer
Amparai-me
com aguarda
o Vossoas
Poder,
para quepor
eufaltas
não me
umterá
bomsoado
ser humano.
que
cubra
qualquer
ocorrência
infeliz
e
sorrir
novamente.
enverede pelas estradas escuras do pecado, da
notícias com informações precisas é um bom
ambição, do ódio e da maldade. Afastai de meu
profissional,
umderepórter
que se (re)descubra
Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você,
chegou o mas
tempo
atendê-las.
coração o sentimento de vingança.
fazendo uma matéria é um bom ser humano. Um
Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a policial
oportunidade
de fazeruma
isso.criança sequestrada é um
que resgata
Dai-me forças para saber perdoar os que me
bom
profissional,
masvenhamos
um policial
quecom
se emocione
Esteosdia
é um
de os
Deus,
auxílio. De nós,
depende
aquilo que
a fazer
ele.
ofendem,
que
mepresente
insultam,
queem
menosso
perseguem
enquanto
entrega
a
criança
de
volta
para
a
mãe é
XAVIER
– enviado porQue
MãeoAna).
e(CHICO
os que
me humilham.
amor seja constante
um bom ser humano.
em minha vida. Que eu possa amar a tudo que existe.
É que acontece que bons profissionais são
A Vós Mamãe Oxum, que sois o reflexo divino do
confundidos com máquinas – precisas, frias e
Amor, ergo as minhas preces em agradecimento pelas
incansáveis – e, por isso, ecoa pelo mundo
bênçãos que recebo e que irei receber. Nas águas das
inteirinho um pedido: ensinem afeto nas escolas.
cachoeiras, nos lagos e nos rios, a Vossa força irradia
Precisamos formar seres humanos. Os bons
proteção e luz para os sofredores, os enfermos e os
profissionais precisam ser, antes de tudo, bons
angustiados.
seres humanos.
Ajoelho-me ante o Vosso manto luminoso e suplico
A matemática não basta se as contas não
com toda a minha fé que não me abandone nas horas
servirem para mostrar como a divisão
de aflição e amargura. Ajudai-me Mamãe Oxum,
do dinheiro é injusta, como uns poucos ganham
protegei-me agora e sempre. Perdoe-me pelas
muito e uns muitos ganham pouco.
minhas falhas. Perdoai os meus erros e as minhas
omissões.
A história não é suficiente se os livros não
Lançai o esplendor da Vossa Luz em meus caminhos
contarem que os povos indígenas já moravam aqui
para que minha humildade se transforme em força, a
antes de serem descobertos e roubados e
fim de chegar até Vós. Saravá Mamãe Oxum. Orá iiê
explorados pelos europeus. A gramática não serve
Oxum.”
de nada se as regras não explicarem que pode
haver um sujeito oculto sentado ao lado da sua
carteira e você nem notou que ele também gosta
de conversar, de dar risadas e de trocar figurinhas
na hora do recreio. Ensinar afeto é tarefa
complexa, muito mais que as matérias que são
ensinadas na escola. Porque ensinar afeto é abrir a
porta para os sentimentos, é se colocar na pele do
outro, é sofrer com a dor do colega, é se alegrar
com a conquista do amigo. É reservar um tempo
para olhar para o céu, para acompanhar a
formiguinha trabalhando, a flor se abrindo, o
feijãozinho crescendo no algodão. É dar a mão, o
colo, o abraço, o calor.
Atendimento na 1ª e 3ª semana do mês/ Rua do Orfanato,1273 – Vila Prudente, São Paulo
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Ensinar afeto é explicar que tudo bem
Sentir medo, que não é o fim do mundo tirar
uma nota baixa na prova, que não tem problema
errar, que não faz mal algum cair e que é
permitido pedir ajuda.
Aliás, ensinar afeto é compartilhar diferentes
maneiras de ajudar e de ser ajudado. É entender
que a gente também está vivendo e errando e
aprendendo durante a viagem e não vale focar
apenas na chegada.
Eu sei, isso não cai no vestibular, nem no concurso
público. Isso não conta muitos pontos no Lattes e
nem faz o perfil no Linkedin ganhar mais
visualizações. Isso não é pré-requisito para a vaga
disputada e isso não é diferencial no processo
seletivo. Isso não aumenta as chances de passar de
ano e nem de ser escolhido para a entrevista de
emprego.
Mas é que isso não tem nada a ver com passar na

frente, com ser escolhido, com se dar bem no
mercado de trabalho, com virar bicho na
faculdade. Isso tem a ver com ser humano.
E, no fim, afeto é tudo o que importa, acredite!
Você vai preferir encontrar pela vida bons seres
humanos do que bons profissionais.
Acontece que só consegue ensinar afeto quem
aprendeu a escutar (pois já não bastava apenas
ouvir), quem aprendeu a enxergar (pois já não
bastava apenas ver), quem aprendeu a sentir
(pois não bastava apenas tocar).
E coisas como o afeto, depois que se aprende,
nunca mais se esquece, feito andar de
bicicleta: a gente passa a usar os ouvidos da
alma e os olhos do coração.
Colunista: Ana Helena Lopes • 13 de setembro
de 2018 – Site: www.osegredo.com.br

Aniversariantes do mês de Outubro
12/10 –Érika Manfredi (Assistência)
22/10 – Mãe Ana
22/10 – Luiz Antônio (Assistência)
23/10 – Isabelle Belo (Assistência)
30/10 – Cida Rosa

Ações e Campanhas
- 1ª Campanha: Doação de Alimentos.
Fazemos votos que todos colaborem, mas somente com produtos para doação
de alimentos não perecíveis. Essa campanha receberá contribuições até novembro de 2018.
- 4ª Campanha de Brinquedos.

Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora.

Fazemos votos que todos colaborem, mas somente com doações de brinquedos que
Se você
para a tristeza,
esteaberta
é o ensejo
de meditar
na alegria
da vida e de aceitar-lhe a
estejam em
bom guarda
estado.inclinação
Essa campanha
se manterá
de agosto
a outubro
de 2018.
mensagem de renovação permanente.

- Fraldas Geriátricas

Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança.

Precisamos de doações de fraldas geriátricas Tamanho G (masculina). Contamos com sua colaboração
você errou,
passo causa.
de acesso
ao reajuste.
que será Se
revertida
paraestá
umano
grande
Responsável
pelo recebimento ou, se tiverem alguma
dúvida, falar
com
Douglas
Jr. (Chefe
dos Ogãs).
Se esse
ouoaquele
plano
de trabalho
está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a
realizá-lo.

- Biblioteca
Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante de promovê-la.

Nossa Biblioteca está à disposição de todos, lá vocês encontrarão livros e
filmes espíritas
ou não.
Aproveitando,
pedimos
que estãoterá
comsoado
os a hora em que você pode esquecer
Se alguém
aguarda
as suas desculpas
poràqueles
faltas cometidas,
livros
qualquer
atrasados
ocorrência
que nos
infeliz
devolvam,
e sorrir novamente.
pois sempre há alguém esperando por
algum livro que está emprestado.
Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las.

Horário de funcionamento é das 17h às 19h10!!!

Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso.

- Para Refletir... “Algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar ao contrário.” (Albert Einsten)
Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio. De nós, depende aquilo que venhamos a fazer com ele.
(CHICO XAVIER – enviado por Mãe Ana).

Obrigada!!!

Viviana Vigatti
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Avisos
- Aqueles que não tem sua data de aniversário mencionada no jornal, pedimos para enviar as informações para
Viviana Vigatti e/ou Rosana Gamboa (secretária), nos seguintes e-mails:
vivivigatti@gmail.com/rosana_gabi@hotmail.com.
Lembramos ainda, que diversas informações poderão ser úteis visitando nosso site www.cabocloventania.com.br.
Participe. Opine. Prestigie!!
- Como fazer doações ao Terreiro?
Se você quiser fazer uma doação para o Terreiro, procure a tesoureira geral Denise Bette. As doações podem ser
feitas aos sábados nas giras ou, se preferir, através de depósito bancário na conta:
Nome: Denise Constante Sanches Bette
Banco Itaú
Agência – 6436
Conta Corrente - 22987-3.
- Atenção!!!
Não será permitida a entrada de pessoas com shorts, mini saias, blusas decotadas ou curtas no local dos trabalhos
espirituais.
- 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 Sidinei de Souza, Tel: 99543-8418.

“O conhecimento é o alimento da alma.’’
Quadro de Atividades Realizadas na Casinha
Horário
17h30 às 18h30
(1º e 3º sábado do mês)
09h30 ao 12h30
(2º Domingo do mês,
podendo sofrer
alterações)

Atividades

Contato

Curso de Atabaque

Douglas Jr.

Gira de desenvolvimento

Pai Juninho e Katia Sophia

Amigo Visitante, nossa casa oferece uma
Biblioteca Gratuita, Confira!!!
A cada gira é sorteado um presente através
da rifa. Valor: R$1,00
(ajuda na manutenção da casa)

*Diagramação: Viviana Vigatti
*Colaboração: Viviana Vigatti e Karina Auricchio
*Impressão: Aparecida Rosa (Cida)
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