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É razoável pensar nisto

Solicitação Fraterna

A paciência não é um vitral gracioso para as
suas horas de lazer. É amparo destinado aos
obstáculos.
A serenidade não é jardim para os seus dias
dourados. É suprimento de paz para as
decepções de seu caminho.

Ajude com a sua oração a todos os irmãos:
que jamais encontram tempo ou recursos
para serem úteis a alguém;

A calma não é harmonioso violino para as
suas conversações agradáveis. É valor
substancial para os seus entendimentos
difíceis.

que trajam os olhos de luto para enxergarem
o mal, em todas as situações;

A tolerância não é saboroso vinho para os
seus minutos de camaradagem. É porta
valiosa para que você demonstre boavontade, ante os companheiros menos
evolvidos.
A boa cooperação não é processo fácil de
receber concurso alheio. É o meio de você
ajudar ao companheiro que necessita.
A confiança não é um néctar para as suas
noites de prata. É refugio certo para as
ocasiões de tormenta.
O otimismo não constitui poltrona
preguiçosa para os seus crepúsculos de anil.
É manancial de forças para os seus dias de
luta.

que se declaram afrontados pela ingratidão,
em toda a parte;

que contemplam mil castelos nas nuvens,
mas que não acendem nem uma vela no
chão;
que somente cooperam na torre de marfim
do personaiísmo, sem he descerem os
degraus para colaborar com os outros;
que se acreditam emissários especiais e
credores dos benefícios de exceção;
que devoram precioso tempo dos ouvintes,
falando exclusivamente de si;
que desistem de continuar aprendendo na
luta humana;
que exibem o realejo da desculpa para todas
as faltas;

A resistência não é adorno verbalista. É
sustento de sua fé.

que sustentam a vocação de orquídeas no
salão do mundo;

A esperança não é genuflexório de simples
contemplação. É energia para as realizações
elevadas que competem ao seu espírito.

que se julgam centros compulsórios das
atenções gerais;

Virtude não é flor ornamental. É fruto
abençoado do esforço próprio que você deve
usar e engrandecer no momento oportuno.
* * *

São doentes graves que necessitam do
Amparo Silencioso.
***

André Luiz
(Mensa gem retirada do livro "Agenda Cristã" psicografia
de Fra ncisco Cândido Xavier)

que fazem o culto sistemático à enfermidade
e ao obstáculo.

Xavier, Fran cisco Cândido. Da obra: Agenda Cristã.
Ditado pelo Espírito André Luiz.
Edição d e Bolso. Rio de Janeiro, RJ: FEB, 1999.
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Espiritismo de A a Z
Mesa girante
[...] [O fenômeno das mesas girantes] consiste no movimento circular impresso a uma
mesa. Esse efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa
o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a
designação de mesas girantes prevaleceu, para indicar essa espécie de fenômenos.
[...] Durante muito tempo esse fenômeno entreteve a curiosidade dos salões. Depois,
aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, pó quanto apenas o
consideravam como simples distração. Duas causas contribuíram para que pudessem
de parte as mesas girantes. Pelo que toca à gente frívola, a causa foi a moda, que não
lhe permite conservar por dois invernos seguidos o mesmo divertimento, mas que, no
entanto, consentiu que em três ou quatro predominasse o de que tratamos, coisa que
a tal gente deve ter parecido prodigiosa. Quanto às pessoas criteriosas e observadoras,
o que as fez desprezar as mesas girantes foi que, tendo visto nascer delas algo de
sério, destinado a prevalecer, passaram a ocupar-se com as conseqüências que o
fenômeno dava lugar, bem mais importantes em seus resultados. [...]
Como quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da
Doutrina Espírita [...].
Para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas
pessoas dotadas de especial aptidão que se designam pelo nome de médiuns. [...] (107,
it. 60 e 61)
A mesa [girante] não é senão um instrumento de que [...] [o Espírito] então se serve,
como o faz com o lápis para escrever, dando-lhe vitalidade momentânea, pelo fluido
com que a penetra, mas não se identifica com ela. (108, cap. 2, it. 31)
Mesas de vários tipos e tamanhos (de preferência pequenas) levantavam um pé,
movimentavam-se subindo, dançando; ditavam mensagens; compunham músicas;
pairavam no ar, sem qualquer apoio.
Eram as chamadas “mesas girantes” (tables-moving, tischrüken, tablesmouvantes,
tables tournantes), que invadiram vários países (Estados Unidos, onde foram
precedidas pelo conhecido “episódio de Hydesville”, Canadá, França, Alemanha, Itália,
Inglaterra, Brasil), despertando as consciências adormecidas no comodismo de
religiões paternalistas ou narcotizadas pelos enleios do materialismo grosseiro, das das
vidas sem perspectivas espirituais definidas. (11, pt. 1, Notícia histórica)
[Três hipóteses para explicar o movimento das mesas girantes:] 1ª. A teoria mecânica,
conhecida sob o nome de teoria das ações musculares inconscientes, da qual diz: “Ela
é o refúgio natural de todos os físicos e fisiologistas que foram forçados a admitir o
fato da mesa girante, porém que, pouco ou nada conhecendo do psiquismo, acham-se
logo sem recursos, visto não terem outro meio de esconder a sua ignorância”. 2ª. A
teoria telecinética, segundo a qual objetos inanimados são movidos em direção
contrária ao efeito habitual do peso por uma força comunicada a esses objetos, a
distância, por pessoas vivas. 3ª. A teoria espírita, aquela que admite que inteligências
desencarnadas imprimem aos objetos o mesmo movimento que nós mesmos lhes
poderíamos comunicar. [...] (181, A levitação)
[...] Por meio de pancadas significando “sim” e “não”, combinou-se com a mesa
[girante], isto é, com o Espírito manifestante, o processo do alfabeto usado nos
Estados Unidos: uma pancada batida para o A, duas para o B, três para o C, e assim por
diante. Muitas vezes, adivinhada a palavra, não havia necessidade de ela ser
completada. Mas, qualquer engano neste sentido, a mesa de imediato advertia do erro
cometido e retomava o ditado interrompido. (227, cap. 7)
Ver também RAPS e TIPTOLOGIA
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Fatos Históricos Espíritas do Mês
JUNHO
01-1947 – Instala-se na capital paulista o primeiro Congresso Espírita
do Estado de São Paulo.
05-1947 – É fundada a União das Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo, com a denominação de “União Social Espírita”,
sob a presidência do Dr. Edgard Armond.
10-1854 – É fundada em Nova Iorque a primeira organização espírita
regular, denominada “Sociedade para a Difusão do
Conhecimento Espírita”.
11-1941 – É fundada a Sociedade de Medicina e Espiritismo, no Rio
de Janeiro.
24-1908 – É fundada em Belo Horizonte/MG a União Espírita Mineira,
sob a presidência do Sr. Antonio Lima.

As Frutas na Medicina Doméstica
A CASTANHA-DO-PARÁ
Uso medicinal
A castanha-do-pará é indispensável aos desnutridos, aos desmineralizados, aos anêmicos, aos
débeis, aos tuberculosos.
É, outrossim, recomendada como um alimento que não deve faltar na alimentação das crianças,
das gestantes e das lactentes.
“A castanha-do-pará, na taxa de 20%, evitou nova crise de beribéri”, diz Garcia Paula.

Valor alimentício
A castanha-do-pará é mui rica no seu valor nutritivo. Em caloria, nada perde para a noz e leva
vantagem em relação à amêndoa. Em proteínas, praticamente se equipara a essas duas frutas européias.
A excelsina, que é a proteína da castanha-do-pará, é de alto valor biológico, por ser reconhecida
como completa.
As proteínas completas são as que contêm todos os aminoácidos indispensáveis à manutenção da
vida e ao crescimento. Desta categoria são as proteínas do leite (a lactalbumina e a caseína), as do ovo
(aovalbumina e a ovovitelina), a da soja (a glicinina), a dacastanha-do-pará (a excelsina).
Para termos uma idéia mais exata do valor protéico da castanha-do-pará, basta lembrarmos que
um renomado nutrólogo a chamou de “carne vegetal”. O índice de crescimento resulta do uso desta
castanha muito se assemelha ao do leite.
Ela tem merecido estudos da parte de eminentes nutrólogos, tanto no Brasil como no exterior, e
alcançou elevado prestígio em outros países.
Riquíssima como ela é em gorduras, recomenda-se ao trabalhador braçal, e, graças ao seu elevado
teor de fósforo, é também conveniente a quem exerce atividades intectuais.
Já foi preconizado o uso da farinha desta castanha, parcialmente desengordurada, com a seguinte
composição: água 7,6%; hidratos de carbono, 13,6%; proteínas, 33,5%; gorduras, 38,5%.
Por não ser de mui fácil digestão, aconselha-se mastigar muito bem a castanha-do-pará.
Temos, pois, nesta castanha, um alimento genuinamente brasileiro, cujo altíssimo valor nutritivo
lhe assegura um lugar de destaque entre os mais ricos produtos que devem fazer parte da nossa mesa.
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Exus
Ele é o guardião dos caminhos, soldado dos Pretos-velhos e Cab oclos, emissário entre os
homens e os Orixás, lutador contra o mau, sempre de frente, sem medo, sem mandar
recado. Exu não faz mau a ninguém, mas joga para cima de quem merece, quem
realmente é mau o mau q ue essa pessoa fez a outra. Ele d evolve, as vezes com até
mais força, os trabalhos que alguns fizeram contra outros. Por isso, algumas pessoas
consideram esse Orixá malvado.Existem entidades que se dizem Exu e que fazem
somente o mau em troca de presentes aos seus méd iuns ou por grandes e custosas
obrigações, serviços. Não se engane, Exu que é Exu, não faz mau, a não ser com quem
merece e além disso, quando ajuda a uma pessoa não pede nada em troca, a não ser
que a pessoa tome juízo, se comporte bem na vid a, acredite em Deus e tenha fé.
Alguns Exus foram pessoas como: Políticos, Médicos, Advogados, Trabalhadores, Vadios,
Prostitutas, Pessoas comuns, Padres, etc. Que cometeram alguma falha e escolheram,
ou foram escolhidos, a vir nessa forma para redimir seus erros passad os, outros, são espíritos evoluídos que
escolheram ajudar e continuar sua evolução atendendo e orientando as pessoas e combatend o o mal. Assim,
quem diz que os Exus são Demônios, na concepção de que são ruins, ou espíritos sem luz, baixos, não sab e o
que está dizendo, ou não conhecem a história de cada Exu, os porquês de sua ritualística, seu modo de
trabalho ou sua missão. Não se julga um livro p or sua cap a ou a pessoa pela sua ap arência!
Exu (irmão d e Ogum e Oxossi) foi o primeiro filho de Yemanjá e Oxalá.
Ele era muito levado e g ostava de fazer brincadeiras com todo mundo. Tantas fez que foi expulso de casa.
Saiu vagando pelo mundo, e então o país ficou na miséria, assolado por secas e epidemias. O povo consultou
Ifá, que respondeu que Exu estava zangado p orque ninguém se lembrava dele nas festas; e ensinou que,
para qualquer ritual dar certo, seria preciso oferecer primeiro um agrado a Exu. Desde então, Exu recebe
oferendas antes de todos os Orixás, mas tem que obedecer aos outros Orixás. Exu está em tod os os locais; é
o próprio movimento. É o senhor dos caminhos, da virilidade, do sexo, dos sentidos, d a força de viver. Na
Umbanda, os falangeiros (Guias representantes) de Exu trazem na frente de seus nomes o próprio nome do
Orixá: Exu ou Pomba-gira (que é uma corruptela da palavra cong olesa bombogira, que é a representação de
Exu em f orma feminina).
Exu, O Guia.
Existem d ois portadores do nome Exu. Um é o Orixá Exu. O outro, são os Guias chamados de Exu (espíritos,
muitos, não mais reencarnarão) que vêm na emanação principal de Exu (O Orixá) que lhes deu suas
características, seus gostos, seus hábitos. Porém, esses Exus, também são sub ordinados a um Orixá regente,
que pode ser Omulu, Xangô, Oxossí, ...
Correntes antigas, Esotéricas, montaram uma hierarquia para os Exus (Guias), relacionando 7 (sete) Exus
(Guias) principais, considerados como os 7 (sete) chefes de Legião, que comandam e coordenam outros Exus
(Falanges), sendo que cada um d e seus comandados também comandam mais 7 (sete), seguindo uma ordem
hierárquica de cima para baixo de 7 (sete) em 7 (sete). São exemplos d e alguns falangeiros (Guias
rep resentantes) de Exu na Umbanda:
São eles os 7 (sete) Exus guardiões ou principais:
Sr. Sete Encruzilhadas;
Sr. Marab ô;
Sr. Tranca Ruas;
Sr. Tiriri;
Sr. Gira Mundo;
Sr. Veludo;
Sra. Pomba Gira ou Bombo Gira.
As vezes, pelos fato dos falang eiros (Guias representantes) de Exu utilizarem o seu nome do Orixá, Exu, na
frente de seus nomes, pode causar alguma conf usão entre os praticantes da Umbanda, p ois confundem o guia
com o Orixá. Isso já não acontece no Candomblé, pois não existe o trabalho de Guias representantes, só do
Orixá e suas qualidades. Exu é o Orixá de ligação entre os homens e os outros Orixás. Fato este que o coloca
muito próximo dos homens, quase com o numa cumplicidade ou proteção. É como se ele estivesse sempre em
contato constante com os homens, fazendo parte de suas vidas, desejos, ambições, sonhos, alegrias,
tristezas. Por essa intimidade com os homens ele é chamado carinhosamente de Cumpadre. No sincretismo
Judaico-Cristão Exu foi associado a imagem de Santo Antônio, mas pejorativamente, por suas características
e cores, f oi associado também ao Diabo, a Satanás. Essa é uma associação que é, além de injusta, é
ignorante, pois Exu é o próprio sentido da vida, da criação, d o amor, do bem viver.
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Xangô
Xangô é a divindade que rege o fogo, o trovão, os
raios, muito semelhante a Javé, Zeus, Odin e Tupã.
Pode, através da sua justiça, dispensar favores,
movendo favoravelmente ventos, raios, trovões para
nos defender e para ganharmos causas. A sua Lei é
como a rocha, dura, justa, cega... Portanto,
devemos pensar duas vezes antes de batermos a
mão, a cabeça e clamarmos por justiça, pois se a
nossa demanda for justa ele nos am parará e se não
for aos rigores de sua lei seremos chamados e o seu
raio de correção virá para cima de nós mesmos.
Então quando nos sentirmos injustiçados, devemos
pedir que Xangô nos esclareça e se estivermos
certos então que ele esclareça a outra parte e se
esta não ouvir então não precisamos nem pedir, que a lei de ação e reação
é automática e se cumprirá a justiça de Xangô em nossas vidas.
O santuário natural, sagrado, ponto de força e habitat, aonde costuma-se
depositar oferendas é no alto de uma pedreira ou na cachoeira. Na pedreira,
com Iansã, Xangô nos traz o arrojo, a determinação, a fortaleza, a
segurança, a firmeza e a sustentação. Na cachoeira, junto com Oxum, nos
purifica, nos energiza, nos dá vida, vigor, saúde e inteligência.
No esoterismo de Umbanda Xangô é o Senhor das Almas, cujo atributo é a
sabedoria afim de exercer a Justiça Divina, aferindo em sua balança todas
as almas. Através da manipulação do elemento fogo, Xangô, mais do que
fazer cumprir a lei kármica para todos os seres viventes, ilum ina o caminho
a ser seguido, bem como ajuda a libertar dos grilhões milenares dos
enganos que escravizam a consciência.
Os

sincretismos

de

Xangô

na

Um banda

No sincretismo associou-se o Xangô das Pedreiras a São Jerônimo, aquele
que amansa o leão e que tem o poder da escrita e o livro onde escreve na
pedra suas leis e seus julgam entos. Protetor dos intelectuais, dos
magistrados. Já na cachoeira o sincretism o foi com São João Batista, por
causa do batismo de Jesus, de lavar a cabeça na água doce para se
purificar. Com o poder do fogo de Xangô é queimado, destruído tudo o que
é de ruim e ocorre a transmutação trazendo tudo o que é de bom, todo o
bem possível, de acordo com o nosso merecimento. Isso é o que pedimos
nas
fogueiras
do
mês
de
junho.
Alguns dizem que São Judas Tadeu, por ter um livro na mão também pode
sincretizar-se com Xangô ou que tem uma linha espiritual que atua nas
correntes de Xangô. Assim , Tudo o que é ligado a trabalhos e pedidos de
estudos, à cabeça, papéis, entregamos a linha de Xangô. Xangô é o grande
Rei, poderoso, autoritário, porém que tem compaixão e é justo. Xangô tem
autoridade é valente, mas tem um grande e bom
coração.
O seu machado é o simbolo da imparcialidade. É um a divindade da vida,
representado pelo fogo ardente e por essa razão não tem afinidade com a
morte e nem com os outros orixás que se ligam à morte.
Xangô, sincretizado com São João Batista, é também o patrono da linha do
oriente, na qual se manifestam espíritos mestres em ciência ocultas,
astrologia, quirom ância, numerologia, cartomancia. Por este motivo, a linha
dos ciganos vêm trabalhar nesta irradiação.
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Nas Caminhadas do Zé

Ao caminhar comigo não me questione,
ouça os meus pensamentos e
conselhos, porque passei por este
mundo e consegui por outros caminhar.
- Disciplina é respeito à organização
dos trabalhos
- Indisciplina mostra falta de
consciência, imaturidade e leviandade
para consigo mesmo
- “Quem se equivoca por excesso de
inteligência leva mais tempo para
admitir o erro do que para repará-lo”
A humildade vem no espírito, se não as
tem, disciplina-se, jogue fora sua
vaidade, o seu orgulho, sua arrogância,
sua inveja, e sua covardia, apure os
seus atributos de elevação espiritual
para que numa outra traga essa
qualidade que se CHAMA
“HUMILDADE”.
04-2013
Conselhos do Zé
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Horóscopo Junho de 2013
Aquário-Junho poderá ser um mês para Aquário bom,
mas longe da perfeição. É grande a chance de uma
decepção com alguém que você considerava como
amigo.No horóscopo do amor, Aquário terá es te mês
uma vontade de valorizar o romantismo, passar
momentos agradáveis e felizes ao lado das pessoa que
ama ou possui forte atração. Para quem está s ozinho
este mês será bastante favorável para encontrar uma
cara metade, principalmente para aqueles aquarianos
que se mantém tranqüilos, liberados e não são de
fazer grande cobranças ou criarem grandes
expectativas , ou seja, quem vai de vagar com o andor
poderá colher “santos” mome ntos. Aqueles que
buscam realização profissional terão es te mês um
ótimo momento para pros perar, principalmente os
que são pacientes , que dão um pass o de cada vez,
mas s empre para frente. Pois junho não será um mês
para se ganhar muito dinheiro, mas aquele mês em
que é ótimo para plantar, ou seja, começar um
projeto, buscar ser reconheci do pelo patrão mudando
atitudes trabalhando mais, pequenas mudanças que
trarão benefícios no futuro. Não se es queça, muitas
pessoas buscam ganhar dinheiro de maneira urgente,
apressada, mas o s egredo muitas vezes está em quem
busca enxergar lá longe. Não ignore a lenda do
presidente que uma grande empresa que diz que
começou nela como um moleque de recados . Umas
pessoas começam lá de baixo, mas sabem fazer as
escaladas, enquanto outras tem press a, aceleram,
cansam na metade do caminho e logo são
ultrapass adas.
Libra-Libra deve tomar cuidado para que seus
problemas e conflitos internos não afetem suas
relações amorosas, principalmente nos casos das
pessoas casadas. O mês de junho favorecerá bastante
uma instabilidade s entimental de Libra, por isto os
librianos devem tomar cuidado para não arrumarem
problemas e causar danos que poderão ser
irreversíveis.Na saúde este mês poderá s er muito
bom, Libra terá muita energia sobrando só deve
tomar cuidado para não com agressividade e ceder
demais aos impulsos de vícios e hábitos pouco
saudáveis. Quem espera mudanças para Junho poderá
ser frustrar, as coisas não mudarão muito este mês.
Quem está bem continuará bem, mas quem não está
muito bem terá mais uma mês sem grandes
novidades.
Escorpião-Junho s erá um ótimo momento para
Escorpião res olver todo o tipo de problema pendente
no setor financeiro e de trabalho. Mas deve buscar
resolver tudo de maneira diplomática, deixar o
egoísmo de lado e ceder algumas coisas para
conseguir ganhar outras.A vida amorosa, amigos e
familiares exigirá atenção, cuida do com maus juízo
sobre as pessoas em volta, tenha cuidado para não
estar cometendo uma injustiça com uma pessoa que
gosta muito de você. Dinheiro não deve faltar este
mês, mas Escorpião deve ter muito cuidado com
desperdícios . Atenção também com gastos em fes tas,
com conquistas amorosas e excessos de vaidade.
Cuide bem de você, mas não exagere em despesas
excessivas.
Virge m-Junho os nativos de Virgem podem es perar
um mês picante ao lado dos parceiros sexuais. A vida
amorosa es te mês pr omete de tudo um pouco,
emoções e surpresas. Mas um conselho deve ser
seguido, evitar fazer mudanças este mês não é
acons elhado tér minos, começar novas relações. Este
mês é muito bom para continuar da maneira que es tá.

Se virginiano está cas ado deve continuar casado, s e
es tá s olteiro deve continuar solteiro.A vida financeira
para Virgem será ótima em Junho, será um mês
importa nte de ganhos importantes. E quem está com
dificuldades deve esperar que este mês irá aparecer
aquela esperada luz no final do túnel.Na vida familiar
e com as amiz ades, Virgem deve seguir sua intuição.
Acredite mais nos presságios que você intui.
Leão-Os Leoninos infiéis deverão ter muito cuidado
es te mês, pois existe grandes chances do se u parceiro
des cobrir, por isto, prudência redobrada nas
es capadelas. Já os solteiros que estão apaixonados
por alguém podem ter seus segredos ou defeitos
revelados para a pessoa amada, por isto deve analisar
bem seus passos para não dar nenhum em falso.
Também deve ter cuidado redobrado com as falsas
amizades . Financeiramente será um mês s em muitas
oportunidades, mas as poucas que surgirão poderão
ser bem interes santes para pros perar. Não deixe
es capar nada das suas garras este mês Leão.
Gêmeos-Junho será um mês bastante movimentado
para Gêmeos, muitas cois as ocorreram, um mês de
grandes novidades , surpresas e aventuras .N o Amor
Gêmeos es tará explodindo de energia, aproveite este
ótimo momento, viva-o intens amente. No mês de
Junho as atenções dos gemíamos se voltaram
bas tante para casa e família, aguarde alguns
acontecimentos importantes este mês neste setor.N o
trabalho, será um mês com as cois as um pouco lentas,
tenha paciência, algumas coisas serão difíceis de
resolver es te mês .Para quem procura um namorado,
é recomenda do buscar ambientes calmos e
tranqüilos, fes tas e lugares muito movimentos não
serão propícios este mês.
Touro-No amor, Touro deve ter atenção, cuidado para
não exagerar nos ciúmes e desconfianças. Junho é um
mês que tudo poderá andar e fluir muito bem para
Touro na vida amorosa, se Touro não inventar de
colocar
pedras
no
seu
pr óprio
caminho. Financeirame nte será um mês bastante
positivo, To uro deve buscar aproveitar este mês
muito bom. Pois os próximos não serão melhor que
es te.Paciência em lidar com as pessoas próxi mas,
parentes e a migos, ju nho poderá ser um mês com
muitos atritos, divergências, brigas. Estas brigas
podem não s er diretamente com To uro, mas podem
envolvê-lo e de alguma maneira afetá-lo.
Áries-Junho s erá para Áries um bom mês para ganhos
financeiros, que estiver mal de dinheiro aproveite as
boas energias que este mês proporcionará. Junho
também será um ótimo mês para os estudos, o
intelecto do ariano estará bastante favorecido. Quem
precisar resolver alguma divergência, resolver
qualquer tipo de pendência que exija comunicação
também deve aproveitar este mês de junho.A s aúde
pode e xigir um pouco de atenção, principalmente
para aqueles que já poss uem algum problema
intestinal. Áries deve ficar atento principalmente
depois do dia 15 de junho.No amor, o ariano deve
buscar compreen der mais as pes soas próximas, julgar
menos e aceitá-las com suas virtudes e defeitos. Com
o poder de comunicação em alta, Áries poderá ter um
mês de grandes conquistas.
Peixe s-Junho poderá ser marcado pelo nativos de
Peixes como um mês ins tigante, muitos poderão
sentir desejos pelo lado oculto, outros por tentações,
aquela vontade de fazer algo que nunca fizera m,
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aquele desejo de experimentar e des cobrir algo... Os
casados poderão sentir uma vontade de cometer
traição, os que já traem nem irei comentar, pois estes
poderão este mês é s e perder compl etamente... Por
isto atenção especial para não sair do controle. O
conselho é buscar o meio termo.Aqueles que se
sentem pres os em algum tipo de situação terão nes te
mês de junho um ótimo momento para se libertar das
amarras.No dinheiro e no trabalho o horóscopo do
mês s erá regular, irá ganhar só quem trabalhar duro e
economizar. Quem pas sar o mês gastando e na
malandragem vai perder dinheiro e anda para trás .
Quem tem um projeto se não se empenhar com força
máxima terá um mês difícil, a sorte não estará do seu
lado este mês.
Capricórnio-Junho o horóscopo do amor para
Capricórnio será bastante interessante com bastantes
oportunidades, momentos felizes, a sorte estará ao
lado dos Capricornianos que soubere m aproveitar
este mágico momento.No dinheiro, este mês poderá
ser um mês favorável para mudanças, cortar
despesas , repensar hábitos que costumam a lhe
custar o se u s uado dinheiro. Ca pricórnio deve
aproveitar Junho para se reorganizar, colocar tudo
que gasta no papel, ver onde está gastando e como
pode economizar.No lar e com os amigos a
recomendação é prudência, evitar conflitos, ter
cuidado para não se meter em situações
embaraçosas. Mês em que deve buscar ouvir mais e
falar menos e s e envolver em questões alheias só
quando é s olicitado.
Sagitário-No trabalho Sagitário deve se preocupar em
fazer as suas atividades, cumprir com as suas
obrigações e deixar de lado fofocas, cois as de pouca
importância, que só irão atrapalhar no seu
desempenho.Junho poderá trazer novas pessoas para
a vida amorosa de Sagitário, os s olteiros terão muitas
oportunidades de conhecer pessoas interessantes
este mês. Os casados também terã o um mês bastante
agradável no amor, seus parceiros estarão em
bastante harmonia com os sagitarianos. Também será
um mês bom para realiz ar fantasias que estão na sua
cabeça, neste período elas te m tudo para serem
realizadas . Sagitário no mês de junho deve buscar o
equilíbrio nas relações familiares, evitar brigas ,
discussões, procure adotar um tom mais calmo, falar
mais baixo quando tiver alguma divergência em casa.
Câncer-Junho poderá ser um mês com muitas
emoções para Câncer. Este mês promete mudanças,
términos de muitas coisas. Mas Câncer não deve
temer as mudanças, deve se é preparar, crescer e
aceitar todas as transformações que virão. Tenha fé
que tudo será para melhor! Tanto quem es pera
mudar ou concluir alguma coisa deve aproveitar este
período. Em contrapartida, quem está e m uma
relação conflitante deve tomar cuidado pois as
chances este mês de término são redobradas, mas
para uns até niss o pode ter um lado bom, afinal se
uma relação não vai bem, talvez s eja melhor mesmo
ficar aberto para novas relações. Para os com vida
mais complicada, que nã o estão preparados para um
mês tão movimentado, deve m refletir, meditar, parar
um pouco para seguir adiante. Devem evitar ter
entrar em pânico, nervosismo, tensão e desespero
não irão ajudar em nada. Os com relacionamento
estável, deverão ter ótimos momentos do lado da
pess oa ama da. Principalmente s e prepararem
algumas surpresas para a pessoa amada.
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Aconteceu no GESCJ
No dia 11-05 foi realizado no GESCJ o batizado da neném
Isabela Rosendo Ferreira, filha do casal Juninho e Marcelli, Ogan e
Medium da casa. confira as fotos:

No dia 11-05, dia de trabalho e festividades no GESCJ. Comemoramos o
dia dos Pretos Velhos, com a Gira e uma deliciosa feijoada preparada por
dona Jupiracy,medium antiga do GESCJ.
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Aniversariantes de Junho
02020303040606060606070707070708091011111112121212131415161616181818191920202021212222232327282829292929303031-

Alexandre Carlos Sampaio
Marcelo da Silveira e Silva
Gilberto Rosa da Silva
Rosane Marques Felix
Carla Beatriz M. de Morais
Arleny Conceição Procopio
Dilcinéia Frazão de Azeredo
Lucinea Alves da Costa
Marina Leite
Ulysses Vieira Pereira
Alexandre Marcondes P.
Geovane Ferreira de Moura
Heitor Henrique Rosa Pereira
Ligia Regina da Silva Santos
Maria de Fátima R. Martins
Maurício Bitencourt da Silva
Oséias da Silva Rodrigues
Luis Claudio da Conceição
Adriene Passos Souza L.
Laila da Silva Espírito Sant o
Zedequias Xavier de Souza
Alessandra Carla da Silva
Júlio Cézar Pereira dos S.
Luzia Maria da Silva C.
Rosemeri Silva de Souza
Maria Teresa Ferreira
Dolores dos Santos Monteiro
Marilda Fernandes Medeiros
Jorge Alves
Julio Cesar P. dos Santos
marina Fernandes
Alair Rocha de Almeida
Iaciara Cruz Joaquim
José Roberto Ferreira
Dayse M. Ribeiro de Melo
Tere zinha Péres
Danielle Coelho Santos
Edson Mauro Roque
Elizabeth Quintanilha
Glória Maria Cardoso Maia
Marcela de Souza Neves
Ludmila Sheila B. de Freitas
Maria das Graças Gomes C.
Osias Costa de Melo
Robert o Carlos P. S.
Nancy Rodrigues Lima
Claudio Alexandre Amorim
Fernanda Jasmim Guimarães
Mario Couto
Antonio Giustiniani
Durval Batista de Oliveira
Raissa Barbaro
Emiliana Helena
Maria de Nazaré Calmon
Altacir Rodrigues de Jesus

Santos do Mês de Junho
1.São Justino
2.São Marcelino
3.S. Carlos Lwanga e 21 Companheiros
4.Santa Clotilde
5.São Bonifácio
6.São Norberto
7.Santo Antônio Maria Gianelli
8.Santo Efrém
9.Beato José de Anchieta
10.Santa Olívia
11.São Barnabé, Apóstolo
12.Santo Onofre, Confessor
13.Santo Antônio de Lisboa
14.Santo Eliseu, Profeta
15.São Vitor
16.Santa Julita e São Ciro
17.São Ranieri de Pisa
18.São Gregório Barbarigo
19.São Romualdo Abade
20.Santo Adalberto de Magdeburgo
21.São Luís Gonzaga
22.São João Fisher e São Tomás Morus
23.São José Cafasso
24.São João Batista
25.São Próspero de Aquitânia
26.São Pelágio
27.São Cirilo de Alexandria
28.Santo Ireneu
29.São Pedro e São Paulo
30.Primeiros Mártires da Igreja de Roma

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
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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-Massagem-

2611-6969

Tel: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

Só o amor vence todo o mal e nunca se deixa vencer.
Que as lágrimas nos visitem os olhos,mas que a amargura não nos vença.
Quem acompanha Jesus, jamais perde a esperança.
Autor desconhecido.
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Classificados

Campanha de Rua

Equipe BIG

