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Aqueles que têm um grande autocontrole,ou que estão
totalmente absortos no trabalho,falam pouco. Palavra e ação
juntas não andam bem. Repare na natureza: trabalha
continuamente,mas em silêncio.
( MAHATMA GANDHI)

OFENSAS
"O mal então desapareceria, ficai bem certos."
(Allan Kardec E.S.E. Capítulo XI, Item 12).
Sem que o desejasse, você foi o veículo inconsciente da
animosidade.
Impensadamente, você plasmou o petardo da infâmia,
atirando-o aos ouvidos aguçados de companheiros
levianos, que o reproduziram adiante.
Embora infundada, você repetia a referência que lhe
deram.
Você não pretendia ferir; até mesmo buscava ajudar.
Mas feriu. Num momento impensado, atingiu a
sensibilidade do amigo que agora lhe volta a face com
rancor.
Certamente, você não acha justo. E não o é.
Todavia, o tropeço na estrada atira o corpo ao chão.
O descuido do engenheiro retira a segurança da
construção.
Você dirá que não foi intencional e o diz bem. Não
pretendia ultrajar. Mesmo assim, há de convir em que o
pequeno talho na pele é porta aberta à infecção.
A minúscula picada do anófele injeta o hematozoário da
febre palustre.
Existem almas doentes que preferem recolher calhaus a
descobrir as flores da vida.
Sofrem muito e agravam os próprios sofrimentos,
demorando-se encasteladas no "estou com a razão".
Rogam um mundo de seres perfeitos.
Amarguram a existência, sorvendo o fel que escorre,
abundante, em forma de lágrimas.
Não conseguem desculpar nem compreender.
Constrangem-se e fogem, ficando deslocadas.
Brincam, mas não toleram gracejos.
Zombam, todavia não admitem apontamentos.
Merecem e necessitam de compreensão.
Se algum amigo se afastou, agastado, de seu, círculo,
sindique a consciência e, se ela o acusa, busque o
companheiro retraído e desculpe-se, enquanto é cedo.
Não procure saber os motivos do constrangimento.
Distenda um coração gentil, ofereça ânimo novo,
demonstre, com naturalidade, que tudo está como
anteriormente.
Uma expressão delicada consegue milagres.
Um gesto de escusas representa muito.
Você não tem o direito de roubar a alegria do próximo.
Evite, então, qualquer palavra ríspida e esforce-se para
reprimir toda referência pouco digna.
Exercitando-se nas bagatelas de sacrifício, você atingirá
o cume do supremo esforço pela paz de nossos irmãos
na Terra, coroando de bênçãos seu próprio labor na
conjugação do verbo "acertar", verificando que o "mal
então desaparecerá".
Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Glossário Espírita-Cristão..
Ditado pelo Espírito Marco Prisco.
4a edição. Salvador, BA: LEAL, 1993.

SUGESTÃO DE AMIGO
"Sabe ele (o Paganismo) muito bem que
está errado, mas isso não o abala,
porquanto a verdadeira fé não lhe está
na alma. O que mais teme á a luz, que dá
vista aos cegos."
(Allan Kardec, E.S.E. Cap. XXIII, Item 14)

Mesmo que você esteja com a razão, escute em silêncio
a reprimenda injustificada.
Ouvir para examinar é oportunidade de aprendizado e
experiência.
Mesmo que a lição lhe amargure o Espírito, receba como
dádiva preciosa.
Antes uma verdade que que magoa, mas salva, do que
uma ilusão que agrada e se desvanece.
Mesmo que você seja chamado ao debate em nome da
causa que ama, desculpe-se e prossiga na ação.
Muitas palavras exaltam poucas razões.
Mesmo que a dor se constitua parceria única de seus
labores evangélicos, prossiga resoluto.
O cinzel que fere a pedra, dela arranca a escultura
valiosa.
Mesmo que a espada invisível da calúnia abra feridas em
seu coração, continue animado.
O bem é luz inapagável.
Mesmo que a urna sombria do “eu” apele para que você
viva somente para você, arrebente a grilheta e ajude a
comunidade naquele que segue a seu lado.
A ostra mais resistente, em solidão, despedaça-se de
encontro aos recifes do mar imenso.
Mesmo que a luta pareça inútil, confie no valor da
perseverança que sabe agir.
Os pólens de uma única flor são suficientes para
multiplicá-la indefinidamente, embelezando a Natureza.
Mesmo que o fel da amargura verta em seus lábios, cada
noite, o acre sabor do desespero, desperte, no dia
seguinte, abençoando a aurora.
Quem contempla uma noite de vendaval acreditará na
impossibilidade de um claro sol na manhã porvindoura.
No entanto...
Mesmo que o alarde da maledicência empane a claridade
de sua luz, não revide mal por mal.
A árvore ultralada responde à ofensa com produtividade.
Mesmo que seus sonhos formosos de assistência
fraternal e socorro cristão se transformem em pesadelos
aflitivos nos dias de atividade, siga adiante, confiando
intimorato.
Considerado pelos familiares, em Nazaré, como
embusteiro e endemoniado, o Mestre prosseguiu no
ministério da Verdade, alargando as possibilidades da
Boa Nova no vergel desfeito dos corações humanos,
para, na cruz, atestar a suprem a vitória do amor como
única via de "luz que dá vista aos cegos" e enseja
libertação para o Espírito sedento de imortalidade.
Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Glossário Espírita-Cristão..
Ditado pelo Espírito Marco Prisco.
4a edição. Salvador, BA: LEAL, 1993.
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O Espiritismo de A a Z
Materialização completa
[...] forma humana completamente visível e tangível que, para a vista comum, não difere em nada
dum corpo humano vivo. Este fenômeno é o desenvolvimento mais elevado, o non plus ultra da
materialização, durante a qual o médium acha-se isolado na obscuridade e geralmente em transe
(sono magnético). (4, cap. 1)
As materializações completas, obtidas experimentalmente nas sessões mediúnicas, apresentam
importantes característicos a considerar: a forma materializada [...] é, às vezes, completa, ossos,
músculos, vísceras, em nada diferindo de um vivente, pelo funcionamento orgânico. Assemelha-se,
mais ou menos, com o médium. Às vezes a parecença é suficientemente forte para dar a
impressão de um verdadeiro desdobramento dele.
De outras, a forma difere do sujet por importantes peculiaridades como, por exemplo, cor dos olhos
e dos cabelos, proporção, sexo, etc. (90, pt. 1, cap. 2)
Materialização incompleta
[...] Aparições de formas escuras, de caráter indeterminado ou pouco evidente. São as
materializações incompletas. [...] (130, pt. 2, cap.2)
Materialização invisível primordial
A materialização invisível primordial corresponde a uma desmaterialização mínima e invisível do
médium, que se conserva visível. (4, cap. 1)
Materialização visível
A materialização visível, mas parcial, incompleta quanto à forma ou à essência, corresponde a uma
desmaterialização máxima ou completa do médium até ao tempo em que, por sua vez, ele se torna
invisível.(4, cap. 1)
MATERIALIZAR
Materializar é adensar, reconverter valores fluídicos, tangibilizar o que é sutil e indefinível ainda, no
quadro dos conhecimentos terrestres. (248)
TELEPLASTIA
[...] A teleplastia [consiste em] aparições de formas materializadas e tangíveis [...]. (57, pt. 1, cap. 1)
[No fenômeno de teleplastia] o sujet pode ou desorganizar certos objetos a distância, ou organizar
em formas mais ou menos complexas uma trama material emanada ou exteriorizada de seu próprio
organismo. [...] (90, pt. 1, cap. 2)
[...] materializações visíveis que aparecem formadas com uma substância ou matéria sutilíssima,
emanante da pessoa do médium e composta de partículas ou moléculas que interceptam a luz
ordinária (teleplastia). (130, pt. 2, cap. 2)
Ver também MATERIALIZAÇÃO
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Fatos Históricos Espíritas do Mês de Fevereiro

01-1939 – É fundada a Mocidade Espírita “Allan Kardec”, como
departamento do Centro Espírita do mesmo nome, em
Campinas/SP.
06-1832 – Casa-se em Paris, aos 28 anos de idade, Allan Kardec,
com a Professora Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet.
15-1925 – Surge em Matão/SP a Revista Internacional do Espiritismo,
fundada por Caibar Schutel.
17-1921 – É fundada em Porto Alegre/RS a Federação Espírita do Rio
Grande do Sul, sob a presidência do Sr. Angel Aguarod.
14-2005 – É fundado o Centro Cultural Correio Espírita, por Saulo de
Tarso F. Netto.
Responsáveis pela matéria Vanessa Castro

As Frutas na Medicina Doméstica
A FRAMBOESA
Uso medicinal
A framboesa é uma fruta refrescante, laxante, diurética, antiescorbútica,
e útil nas afecções do fígado e da vesícula biliar.
As folhas são adstringentes. Usam-se em decocção (30:1000) contra
toda classe de diarréias, disenterias, cólicas intestinais das crianças, afecções
das vias urinárias, inflamações da boca, das gengivas e da garganta (em
bochechos), vaginites, leucorréias, desordens da menstruação,úlceras, feridas,
inflamações dos olhos, erupções cutâneas, eczemas, erisipelas.
O infuso das flores (25:1000) tem aplicação no sarampo, no reumatismo,
na gota, nas hemorróidas.
A raiz encerra propriedades diuréticas e adstringentes. Usa-se contra a
hidropisia e a areia dos rins.

Valor alimentício
A framboesa madura é uma fruta muito agradável, que se presta não só
para ser comida ao natural, só ou em combinação com outras frutas, mas
também para o preparo de refrescos, doces, geléias, etc.
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Parabéns, Parabéns hoje é o seu dia que dia mais feliz !!!!
No Próximo dia 28-02, o GESCJ, completará 18 anos de existência,
nessa trajetória de humildade e Caridade.

PRAIA E ENCRUZILHADA 20-12
Como de costume o GESCJ, faz todo ano seu encerramento na
encruzilhada e praia em agradecimento a toda espiritualidade que nos
ampara. Confira .

DIA DO BOIADEIRO 28-12
Como já e tradição todo dia 28-12,
comemora-se o dia do boiadeiro,
e todos aproveitam este dia, para
agradecer as realizações do ano e
fazer seus pedidos para o próximo
ano.
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A DESOBSESSÃO NATURAL
“Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de
desobsessão natural.” — Eurípedes Barsanulfo.
(Sementes de Vida Eterna, Autores Diversos, psicografia de Divaldo Pereira
Franco, capítulo 50.)
Encontrar Jesus! Tal como Paulo de Tarso e Eurípedes Barsanulf o encontraram.
Encontrar Jesus significa libertação. Libertação do passado, dos erros que nos
aprisionam como pesadas grilhetas. Libertação de nós mesmos.
Encontrar Jesus, realmente, significará mudança radical na intimidade do nosso ser.
Será a reforma interior definitiva — o nascimento de um homem novo, que veio finalmente
à luz daquele que é a Luz do Mundo.
Essa, conforme afirma Eurípedes, a desobsessão natural.
Bem poucos encontraram Jesus em plenitude. A maioria de nós o estamos buscando
ainda.
Entretanto, aquele que efetivamente encontrá-lo ficará virtualmente transformado.
Identificação com o Cristo significa a eclosão do Amor verdadeiro.
Mas, o que se depreende é que nós estamos descobrindo, enxergando e sentindo o
Cristo, progressivamente. Lentamente a Sua presença vai sendo percebida em nosso
coração. E o Espiritismo veio contribuir de maneira decisiva para esse reencontro sublime,
quando tivermos atingido a plenitude da vivência cristã e espírita.
Que não desanimemos de tentar. Que não nos desviemos do caminho, porque já o
tempo escasseia. Importa manter acesa a chama da fé e a luz da esperança.
Embora os empeços na jornada, resultantes da nossa pouca evolução, tudo fazem, para
nos sustentar, os seres invisíveis que nos amam e que nos impelem a prosseguir. São os
eireneus do amor, que vêm nos apoiar e que aguardam a nossa ascensão.
Os sacrifícios que a luta hodierna nos impõem; a firmeza e a coragem de que devemos
revestir-nos para resistir às tentações das sombras; os pesados tributos de dor com que a
violência e a permissividade dos costumes nos oneram; o esforço titânico para lutar contra
as forças negativas, que vêm de fora para dentro e aquelas outras que se movem de
dentro para fora, representam para todos nós a arena dos sacrifícios onde fomos colocados
para testemunhar a nossa fidelidade ao Cristo.
Estamos na imensa arena do mundo, onde as lutas são acerbas
e os testemunhos, muita vez, cruciais.
Que a Doutrina Espírita, que nos ilumina a alma, possa realmente nos tornar
iluminados, no testemunho de fidelidade, de amor e de fé que formos capazes de oferecer.
Então, quando tudo terminar, quando se apagarem aos nossos olhos carnais as luzes do
mundo, que possamos abandonar o invólucro físico com a serenidade de quem perseverou
até o fim.
Nessa hora, sentiremos o Amor do Cristo a nos envolver e compreenderemos, por certo,
que conseguimos realizar alguma coisa no processo do aperfeiçoamento.
E, meditando no infinito que nos aguarda, recobraremos as energias para prosseguir na
jornada, que um dia nos conduzirá até Jesus.

OBSESSÃO E DESOBSESSÃO
SUELY CALDAS SCHUBERT
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Meus Pensamentos

Meus irmãos e amigos
espirituais nessa ou em
outras, se passo para vos
meus pensamentos por
parábolas é porque eu as vivi
em minhas caminhadas, com
alegrias ou com dor. Os
conhecimentos da vida que
você vive ou há de viver, é o
que importa, para que você
chegue, a uma quase
perfeição, para que no mundo
dos desencarnados isto é, no
mundo dos espíritos você
tenha conforto e ajude a
confortar alguém como eu e
você já precisamos “Pense
Nisso”.
Zé 28-11-2013
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Horóscopo Fevereiro de 2014
Áries

Leão

Sagitário

AMOR: Se você vive uma vida a dois
há muito tempo, encontrará a maneira
para tornar mais sereno o seu
relacionamento, para afastar os velhos
rancores e tomar decisões importantes
para o futuro.
TRABALHO: Será um período muito
intenso e você se sentirá estressado. A
falta de atenção e de concentração
poderia pesar sobre os seus resultados
concretos.
SAÚDE: Você poderia ter problemas
crônicos na faixa abdominal e genital.
É aconselhável fazer um controle
médico. Modere-se sobretudo ao beber
e fumar.

AMOR: As situações em amor podem
fazer-se insustentáveis e uma escassa
sensibilidade em relação ao parceiro
poderia fazer tomar decisões
impulsivas.
TRABALHO: Os jovens, que ainda
estão à procura de uma ocupação
estável, viverão um fase difícil e terão
de esperar o final do mês para um
melhoramento.
SAÚDE: Você terá um leve declínio
psicofísico e momentos de descuido.
Contra dores musculares e rigidez
muscular articular use óleo de arnica e
tome um banho morno.

AMOR: Este mês poderá tornar o
relacionamento afetivo mais sólido,
vencendo o seu instinto aventureiro e
dedicando-se à construindo de uma
união duradoura.
TRABALHO: Se nos últimos meses
você teve dificuldades é fácil que
perdure uma fase difícil até o 17,
depois do qual ocorrerá um evento que
trará bem-estar e sucesso.
SAÚDE: O setor da saúde é bem
protegido pelos trânsitos celestes.
Procure somente controlar a pressão
sangüínea pois estará sujeito a
oscilações nervosas.

Virgem

Capricórnio

AMOR: Não é o momento para nutrir
dúvidas. Confie no que diz o seu
coração e aja coerentemente com isso.
As estrelas estão favoráveis apesar do
nervosismo.
TRABALHO: Este mês você terá
dificuldade para engrenar, parece que
faltam ocasiões certas para colocar à
luz os seus dotes e você se sentirá
bastante frustrado.
SAÚDE: Você começará o mês de
forma não exatamente brilhante. Você
se sentirá menos em forma que o
normal. Siga uma dieta leve e beba
chá de malva para curar as
inflamações.

AMOR: Este mês você terá a
tendência a deixar-se levar pelos
eventos e isso comportará uma grande
quantidade de estresse. Imponha-se
uma pausa de reflexão.
TRABALHO: O trabalho está protegido
pelas estrelas, poderá recuperar
posições perdidas, fazer decolar novos
projetos e construir novas e
importantes alianças. Não se distraia.
SAÚDE: Algum distúrbio às vias
respiratórias poderá verificar-se entre
os dias 18 e 23. Mesmo assim, o mês
se abre indicado para iniciar um novo
esporte.

Touro
AMOR: A partir do dia 5 poderá viver
um período de muita sorte. Iniciativa,
entusiasmo e dinamismo serão as
notas caracterizadoras do mês inteiro.
TRABALHO: Um período de repouso
poderia ser muito interessante, mas
você poderia deixar escapar ocasiões
de ouro. Os seus esforços serão
recompensados generosamente.
SAÚDE: Este mês as estrelas que
prometem vigor físico poderiam irritar
a pele. Possíveis dores nos ossos e
acentuação das doenças crônicas.
Gêmeos

Aquário
AMOR: Você vai superar os antigos
rancores com o parceiro, voltarão a ser
presentes as intimidades e as emoções
comuns e você terá vontade de ir aos
lugares que guardam suas lembranças.
TRABALHO: Você terá uma visão
otimista da vida que permitirá ser o
protagonista no trabalho por todo o
mês, adquirindo muita segurança em
si mesmo.
SAÚDE: As energias físicas e psíquicas
deveriam manter-se boas: mas você
poderia estar sujeito a distúrbios de
origem hormonal ou circulatória.
Câncer
AMOR: Os solteiros viverão um
período difícil até o 15. Depois desta
data o sol voltará a resplandecer sobre
as suas conquistas e encontrarão um
pessoa importante.
TRABALHO: Não é o momento certo
para investir. É aconselhável esperar o
início do mês que vem para agir com
mais tranqüilidade e evitar
preocupações.
SAÚDE: Estados emotivos alterados
poderiam transformar-se em distúrbios
do estômago. Para defender-se, beba
um copo de água, limão e bicarbonato:
fará milagres.

Libra
AMOR: Evitar a crítica e as discussões
não servirá para ajeitar as coisas, a
paciência tem limite e a sua parece ter
tocado o máximo, mas procure conter
a raiva.
TRABALHO: Você alcançará uma certa
fama e notoriedade, mas terá se saber
colher no ar as ocasiões, que se
apresentarão logo, e evitar deixá-las
escapar das mãos.
SAÚDE: É um período muito delicado
para os olhos, portanto deverá estar
atento, talvez marcando uma consulta
de prevenção com o oftalmologista.

AMOR: Por volta de 19, as estrelas
favorecerão o relacionamento a dois,
você esclarecerá diferenças ocorrias
recentemente e estará mais disponível
em relação à pessoa amada.
TRABALHO: A vida profissional
poderá conhecer evoluções e
transformação, que será você mesmo
a gerar, mas terá de avaliar
atentamente os parceiros que vão
estar ao seu lado.
SAÚDE: Você estará predisposto a
inflamações nos ouvidos e a distúrbios
nos ossos. Se puder, conceda-se uma
bela viagenzinha e relaxe o mais
possível: você está precisando!

Escorpião
Peixes
AMOR: O mês será muito tranqüilo
com algum alto e baixo. O 18 será um
dia de fogo. Cada mínima divergência
poderia transformar-se em uma briga
acalorada.
TRABALHO: Por volta do fim do mês,
terá modo de enfrentar muitas
dificuldades e reencontrar uma boa
harmonia que o levará a uma subida
lenta e contínua.
SAÚDE: Este mês você poderia sentir
algum mal-estar de estação. Não
tenha medo, coma muita vitamina C,
diminua os ritmos e contrastará os
distúrbios.
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AMOR: As estrelas estarão em posição
dissonante e poderiam provocar uma
leve instabilidade em você. Procure
não apaixonar-se por pessoas que não
poderá conquistar jamais.
TRABALHO: Se você está meditando
há tempo sobre iniciar uma atividade
autônoma ou mudar simplesmente o
local de trabalho, poderá ver
realizadas as suas expectativas.
SAÚDE: Você deveria começar uma
dieta com alimentos leves e chás
desintoxicantes. Procure não
dramatizar algum mal-estar de origem
psicossomática.
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ORIXÁS

YEMANJÁ

Na Umbanda, é Yemanjá, rainha do mar, que representa a esposa de Oxalá, mãe de
todos os demais orixás. Na forma de uma linda mulher, esta orixá, que por vezes aparece
com os seios descobertos simbolizando a maternidade espiritual, é uma das mais lendárias
entidades do culto afro-brasileiro.
De acordo com as lendas Yorubá-Nagô, Yemanjá tinha um filho nascido do ar, de
nome Orugam, o qual tentou seduzir a própria mãe. A deusa não quis aceitar de modo
algum aquele ato incestuoso e fugiu da frente do filho, o qual a perseguiu por todos os
cantos. No desespero da fuga, Yemanjá tropeça e cai, ferindo-se nos seios. Então, ocorre o
fato místico: os seios da deusa se transformam em um grande volume de águas, que deram
origem ao mar e aos riso, nos quais nasceram os demais orixás: Oxóssi, Ogum, Ogum,
Ossaim e Xangô.
Conforme o sincretismo religioso, Yemanjá é representada por Nossa Senhora da
Glória e Nossa Senhora das Candeias. Tanto na Umbanda como nos terreiros de
Candomblé, Yemanjá toma formas diferentes quando incorpora seus filhos: O dia
consagrado a Yemanjá é o Sábado, especialmente à noite, período em que as ondas do mar
são em formato de peixe. A espada, , coroa de rainha, lua e estrela, são desenhadas em seus
pontos no solo.
Yemanjá é homenageada em 2 de fevereiro. O maior culto a Yemanjá é realizado no
Rio de Janeiro, no último dia do ano, levando para as praias milhares de devotos da Rainha
do Mar. Sua cor é o azul, na tonalidade do mar.
Na mistura religiosa, o culto a Yemanjá vem de épocas remotas da história
brasileira. Os índios, bem como os antigos negros, cultuavam-na com o nome de Janaína.
Ela corresponde ao deus Neturno, na mitologia romana, o senhor absoluto de todos os
mares. As oferendas para Yemanjá são realizadas à beira-mar ou em alto mar, utilizandose, neste caso, de embarcações. Como se trata de uma deusa vaidosa, fato comum entre as
orixás da Umbanda e o do Candomblé, ela pede ofertas que contém produtos de beleza,
bijuterias e perfumes.
Por se tratar de uma deusa muito exigente, o devoto deve se concentrar bastante no
ritual quando for fazer alguma oferenda , estando devidamente vestido de branco.
Prece de Yemanjá
“Podemos forças das águas,
Inaê, Janaína. Sereia do Mar
Saravá minha mãe Yamanjá
Leva para as profundezas do teu mar
sagrado
Odoiá...Todas as minhas desventuras
e infortúnios
Traz do teu mar todas as forças
espirituais
Para alento de nossas necessidades
Paz, esperança, Odofiabá
Saravá. Minha mãe Yemanjá
Odofiabá...
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Aniversariantes de Fevereiro
01- Claudinea Almeida
01 – Elecildo de Souza Costa
02 – Gelson P. Ribeiro Junior
02 – Gelson Rosa da Silva
02 – Karla Silveira Arantes
02 - Vera Lucia Silva
03 – Márcia Gil Mouzer
03 – Sandra Elena de Carvalho
03 – Vânia da Silva Duarte
04 – Adriana Alexandra
04 – Eunice Goulart
04 – Maria Dolores Dutra Ferreira
04 - Maria Neiva Peçanha
05 - Adriana Hipólito
05 – Amanda Castro da Costa
08 – Alexandre Brito
08 – Maria das Dores Borges
09 – Rosemere de Oliveira
10 – José Francisco P. dos Reis
11-Edilia da Silva Malafaia
11 – Getúlio Machado da Silva
12 – Elizabeth Colônia Mello
12- Maria Luiz O de Carvalho
13- Andréia Muniz Cardoso Pereira
13 – Douglas R. Correia Maia
13- Luana Pereira da Silva
13 – Márcia Malheiros Neves
15 – Jorge Eliziar
15 – Maria Vieira da Conceição
15 – Vera Lucia C. D. Jorge
16 – Maria Célia Araújo
16 – Rosinéia de Souza
16 – Vânia N. de Castro
17 – Ana Lúcia de Souza Feitosa
17 – José Eduardo C. Bandeira
19 – Charles de Brito Pinto
19 – Lucas Rosendo da Silva
20 – Ana Paula Torres
20 – Sandra Souza Woo
21- Valéria Soares Machado
23 – Carneiro
24- Perquis Beraldini Junior
25 – Ayda de Andrade Carvalho
25- Rita de Cássia de Souza
26 – Danyelle Conceição Silva
26 – Neusa T. Mello
28- Isabel Cristina de Lima Pccini

Santos do Mês de Fevereiro
01 - Santa Brígida e são Sebastião Valfré
02 – Nossa Senhora das Candeias
03 - São Brás
04 - São João de Brito
05 - Santa Aguéda
06 - Os 26 mártires
07 - São Ricardo e papa Pio IX
08 - São Jerônimo Emiliano
09 - Santa Apolina e santo Ansberto
10 - Santa Escolástica
11 - Nossa Senhora de Lourdes
12 - São Saturnino
13 - Santa Gertrudes
14 - São Cirilo e são Metódio
15 - São Cláudio La Colombière
16 - Santo Onésimo e são Daniel
17 - Os sete jovens
18 - Santa Bernadette Soubirous e são
Simeão
19 - São Bonifácio
20 - Santo Eleutério
21 - São Pedro Damião
22 - Cátedra de são Pedro
23 - São Policarpo
24 - São Pretextato
25 - Santo Tereso
26 - Santa Valburga e São Porfírio
27 - Santa Ana Lina e são Juliano
28 - São Romano e santo Hilário
29 - São Owsvaldo

Doações
Aceitamos todos os tipos
O filme
de doações , alimentos,
roupas, descartáveis
em geral para doações
em espécie utilize:
Banco Bradesco
AG: 2807-0
02 de Abril
CC:
3206-9
Somente
nos
Cinemas
Grupo Espírita Sagrado Coração de Jesus

BIG Edição Fevereiro de 2014

Pag10

Presidente:Vanessa Castro
Editor: Diogo Bitencourt
Matérias:
Camille Paço
Marceli Cristina
Mara Lilia
Sr Zé

Vanessa Castro
Michele Silva
Edésio Oliveira

Aceitamos todos os tipo de doações para
campanha de rua,colchonetes roupas,
cobertores, café, açucar, arroz,feijão,
copos, garfinhos, quentinhas garrafinhas
descartáveis,garrafa de refrescos.

Livraria GESCJ

Site do GESCJ
Visite nosso Site:
www.gescj.com.br

O estudo das obras de Allan Kardec,
é fundamental para o correto conhecimento
da Doutrina Espírita.
Para conhecer o Espiritismo leiam os livros.

Oferece-se

O Livro dos Espíritos
O Livro dos Médiuns
O Evangelho Segundo o Espiritismo
O Céu e o Inferno
A Gênese
Obras Póstumas

Oferece-se
Serviços Gerais
Serviços Domésticos
em Geral
Marli Pacheco da Silva
Tel: 3712-4731

Sandra Helena
- Drenagem Linfática-

2611-6969

-MassagemTel:3119-0054
81122327

Transporte Escolar
Santa Rosa,
Icaraí,
Centro
Tel 8764-1879 Junior

Maria das Graças Gomes
* Cozinheira profissional
* Faxina
* Serviços gerais
* Já trabalhei em creche
Tel:98535937
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Classificados

Campanha de Rua

Equipe BIG

