
A Doutrina espírita é filosofia, é ciência, é religião e foi codificada 
por Allan Kardec, no século XIX.
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EVENTOS EDITORIAL
 

O sustentáculo da nossa Casa, como de muitas outras 
casas espíritas, repousa em pilares bem definidos: a fé inabalável 
dos assistidos; a esperança e afinco dos alunos; a dedicação e 
comprometimento dos trabalhadores.

 São as suas vibrações que mantêm a harmonia e a paz 
do Grupo e o convertem num templo de caridade. São elas que 
transmutam as energias, às vezes impróprias, em envolvimento 
de amor. 

 A Espiritualidade nos tem oferecido condições excepcionais 
para a realização do nosso trabalho, suprindo as nossas tão 
conhecidas e arraigadas fragilidades. Também nos tem alertado 
sobre a manutenção dos bons propósitos que nos unem, que 
envolvem o amor fraterno, a compreensão e a humildade.

 Aparentemente, esta chamada de atenção é desnecessária, 
porque ninguém trabalha numa casa espírita por obrigação ou 
visando qualquer benefício material.  Há a consciência de que 
vivemos numa coletividade e que fazemos parte dela, mesmo 
sendo seres individuais. A história ascensional de cada um é 
de responsabilidade inalienável, pois o nosso crescimento é de 
nossa competência. 

 A par deste conhecimento, há a certeza que podemos 
ajudar aqueles que ainda buscam respostas às suas incertezas 
e que precisam firmar seus passos nos caminhos que os levam 
ao Pai. Reconhecemos que a pequenez de nossos méritos é 
amorosamente reforçada pelos bons espíritos que cuidam da 
nossa Casa e de todos os que fazem parte dela, sejam quais 
forem os seus elos.

Doar-se, ser intermediário das energias do Plano Astral 
é um presente que enriquece o nosso coração e nos enche da 
alegria que é viver.

 Não há lugar para melindres, julgamentos precipitados, 
demonstrações de egocentrismo, e apadrinhamentos.

Quaisquer que sejam as funções na direção da Casa, 
sejam elas da área administrativa ou nas diversas instâncias do 
trabalho espiritual, todos que as executam estão no lugar certo, 
porque se não o fosse, a Espiritualidade tomaria providências. .

O amor, tão praticado por Jesus, é o nosso único leme. 

PALESTRAS
 João Demétrio Loricchio, 
escritor e palestrante espírita, falará 
sobre “A Ecologia e as Calamidades 
à Luz da Doutrina Espírita” no dia 
20 de abril, sábado, às 17,00 horas.    
Ingresso: 1 k.de alimento não perecível.
 “A Essência do Encontro” 
é o tema da palestra que a psicóloga e 
terapeuta espírita, Lourdes Possatto, 
ministrará no dia 18 de maio, sábado, às 
17 horas.        Ingresso: 1 k.de alimento 
não perecível.

DIA DAS MÃES e 
ENCONTRO MUSICAL

 Para comemorar o Dia das 
Mães, o GSMM  promoverá em sua 
sede um Encontro Musical pelo 
Conservatório Musical do Butantã, 
com a apresentação do Coral Infantil 
e Adulto, no dia 05 de maio, domingo,  
às 15,00 horas.     

Ingresso: 1 k. de alimento não 
perecível. Haverá também  Bazar  e 
Feira de Doces e Salgados, no saguão 
de entrada. 

BAZAR
 No dia 07 de maio, das 12,00 
às 22,00 horas, no saguão de entrada 
da sede, haverá o  Bazar do Dia das 
Mães. É uma ótima oportunidade de 
adquirir o presente ideal para a nossa 
mãe.

FESTAS JUNINAS
 As Festas Juninas do Magdala 
ocorrerão nos dias 15 (sábado) e 16 
(domingo) de junho, em local a ser 
divulgado. As tradicionais guloseimas 
e brincadeiras estarão à disposição de 
todos que vierem prestigiar o evento.  
Não percaam!  

NOTA
 Nossos companheiros Abigail 
Maria Pereira  e Romlldo Rodrigues 
partiram para o Plano Espiritual no mês  
de março último. Conosco ficam as 
lembranças de um alegre e amoroso 
convívio e a certeza de um reencontro 
feliz.
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AS CIDADANIAS DE PAULO
Eliana Haberli

Discípulo
Está em Atos dos Após-

tolos, capítulos 21 a 23, a vi-
brante autodefesa que o após-
tolo Paulo faz ao ser perse-
guido e preso em Jerusalém. 
Invoca três cidadanias, ao ser 
acusado por judeus, preso por 
romanos e colocado diante do 
risco de ser morto. “Sou judeu 
como vocês”, diz aos chefes 
religiosos dentro da sinagoga. 
“Sou romano” diz aos soldados 
da cidadela onde foi encarce-
rado. “Sou fariseu” diz ao con-
selho de chefes religiosos que 
definiria de que crime ele era 
acusado. 

O apóstolo dos gentios 
usou sua inteligência brilhante 
para se defender, invocando 
cidadanias diversas, em uma 
postura aparentemente con-
traditória. Mas ele não estava 
tentando confundir. Ele procu-
rava chegar perto dos oposito-
res, dizendo que os entendia, 
porque era como eles e que 
havia mudado porque encon-
trou a luz de Jesus. Ele queria 
salvar a pele, mas não abando-
nou a dignidade e mostrou aos 
adversários que eles estavam 
agredindo um igual. A primeira 
cidadania, Paulo invoca depois 
de ser arrancado do templo pe-
los judeus. “Irmãos e pais, ouvi 
o que vos tenho a dizer. Eu sou 
judeu, nasci em Tarso, na Cilí-
cia, mas criei-me nesta cidade 
(...) em toda a observância da 
lei de nossos pais, (...), como 
todos vós também o sois.” 

Quando, em seguida, foi 
preso, perguntou. “É permitido 
açoitar um cidadão romano 
que nem sequer foi julgado?”. 

Os romanos se alarmaram.“És 
romano? Eu adquiri a cida-
dania por grande soma de di-
nheiro” se espantou o tribuno. 
“Pois eu o sou de nascimento” 
rebateu Paulo, que nascera 
na antiga Tarso, (hoje na Tur-
quia) que recebeu o privilégio 
da cidadania de Roma. Julga-
do pelo Grande Conselho dos 
judeus, invocou com sagaci-
dade a terceira filiação. Paulo 
sabia que uma parte do Siné-
drio era de saduceus (que não 
acreditavam na ressurreição) 
e outra de fariseus (que admi-
tiam a ressurreição, os anjos e 
os espíritos). “Irmãos, eu sou 
fariseu, filho de fariseus. Por 
causa da minha esperança na 
ressurreição dos mortos é que 
sou julgado”. Começa uma dis-
cussão entre os dois grupos, a 
assembléia se divide e o após-
tolo se livra da acusação.

E nós que cidadãos 
somos? Penso depois de ler 
essa passagem. Percebo que 
cidadanias, partidos e afilia-
ções não devem ser motivo de 
orgulho tolo e de divergência, 
mas oportunidades de enten-
dimento. Em vez de agir como 
torcedores fanáticos, usemos 
a sagacidade e a razão, como 
fez Paulo. “Eu te entendo, eu 
fui criado como você. Antes de 
tudo, temos a filiação univer-
sal, somos filhos do mesmo 
Pai,” podemos dizer.

 CUIDADO COM A VAIDADE
Grenalt S.Machado

Discípulo

A  vaidade é uma bre-
cha moral que infelicita  a hu-
manidade.

 A luta por posições de 
realce ocupa muito o tempo 

das criaturas. Mesmo quem 
não tem vocação para encar-
gos elevados, frequentemen-
te os procura e não o faz por 
espírito de serviço, mas para 
aparecer.

 Valoriza-se muito a vi-
tória aparente, mesmo quan-
do conquistada à custa da 
própria paz.

 Mas será que isso com-
pensa?

Ocupar postos de des-
taque traz grande responsa-
bilidade. Para quem não está 
preparado, a derrocada moral 
pode ser grande.

Satisfazer a vaidade é 
um grande perigo. A tentação 
de evidenciar a própria gran-
deza pode fazer um homem 
cair no ridículo. Há pouca coi-
sa mais lamentável do que 
alguém despreparado desem-
penhando um grande papel.

A ausência de discer-
nimento pode levar a ver vir-
tudes onde elas não existem; 
a aceitar conselhos de quem 
não merece confiança;  a to-
mar decisões sob falsas pers-
pectivas.

A vaidade manifesta-
se sob muitas formas. Está 
presente na vontade de dizer 
sempre a última palavra. Por 
relevante que seja o argu-
mento do outro, o vaidoso não 
consegue dar-lhe o devido va-
lor. Imagina que, se o fizer, di-
minuirá seu próprio brilho.

O vaidoso tem dificul-
dade em admitir quando erra, 
mesmo sendo evidente. Ele 
não consegue perceber a 
grandeza de admitir um equí-
voco.

A vaidade também difi-
culta o processo de perdoar. 
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A EVOLUÇÃO DA TERRA
Rúbia R.Bonetti

Discípulo
A Terra, de tempos em 

tempos, recebe espíritos ilu-
minados que nela encarnam 
com a missão de fazê-la evo-
luir em determinadas áreas do 
conhecimento.

As encarnações neces-
sárias dos capelinos, tão bem 
descritas na obra “Os Exila-
dos de Capela”, levaram os 
antigos habitantes da Terra a 
sair do estado de morosa evo-
lução moral e intelectual em 
que se encontravam. 

Brilhantes cientistas, 
pensadores, artistas e orado-
res nos visitaram e nos fize-
ram evoluir. Os grandes filó-
sofos gregos como Aristarco, 
Aristóteles, Ptolomeu, Sócra-
tes, Platão e outros antece-
deram em alguns séculos a 
vinda de Jesus. Como eram 
grandes pensadores, mate-
máticos e astrônomos falaram 
do Universo, das relações hu-
manas, de reencarnação, mu-
daram a percepção do mundo 
de então e influenciaram os 
pensadores modernos.

No século 15, Guten-
berg aperfeiçoou as técnicas 
de imprimir, libertou os livros 
dos conventos e até hoje eles 
nos permitem divulgar o co-
nhecimento e encantar os co-
rações. 

Do Renascimento, 
lembramos-nos dos grandes 
artistas que embelezaram o 
mundo: Giotto, Michelangelo, 
Fra Angelico, Tintoretto, Bot-
ticelli, Rafael, El Grecco, que 
nos legaram obras de impere-
cível beleza. Cientistas como 
Copérnico, Galileu Galilei, 
Kepler revolucionaram os co-
nhecimentos que tínhamos do 
Universo.

E o que falar dos gran-
des compositores Bach, Be-
ethoven, Handel, Schubert, 
Brahms, Vivaldi, Verdi, Pucci-
ni e o nosso Carlos Gomes? 
Que espíritos iluminados! Que 
presente nos deram com suas 
músicas!

Os impressionistas Ma-
net, Renoir, Degas, Monet, 
Sisley e outros vieram para 
nos encantar e apurar a nossa 
sensibilidade.

Mas foi o Século das 
Luzes que nos trouxe alguém 
muito especial. A França rece-
beu em encarnação, grandes 
pensadores como Rousseau, 
Montesquieu, Voltaire, Diderot 
que trouxeram luz às relações 
humanas tão enfraquecidas 
por séculos de diferenças so-
ciais.

Foi nesta época que 
surgiu um pensador brilhan-
te: Leon Hyppolite Denizard 
Rivail, o nosso Kardec, com 
a missão de trazer para a hu-
manidade o Espiritismo, o 
Consolador prometido por 
Jesus, aquele que permane-
cerá eternamente conosco 
e nos fará entender o que o 
mundo não conseguiu co-
nhecer nos tempos de Je-
sus.

Agora é o tempo da 
evolução moral da humanida-
de.

TRISTEZA
Rachel Fidelis

Discípulo
O que é a tristeza? 
Tristeza é a mão gigante 

que aperta o coração. Ela nos 
impede  de refletir com liberda-
de e  impossibilita a paz inte-
rior.

De onde ela vem?
A doença se dá no corpo; a 

tristeza, no espírito. 
O que fazer quando ela nos 

visita?
Recorrer à prece, ler um 

bom livro, conversar com ami-
gos são algumas atitudes que 
trazem alivio ao coração e aju-
dam o sol brilhar no céu inte-
rior.

É necessário policiar nos-
sos sentimentos e pensamen-
tos e não deixar a tristeza to-
mar conta da vida.

Fomos criados para sermos 
felizes! Portanto escolha a ale-
gria e confie na vida, acredite 
no bem, agradeça estar vivo, 
seja útil, faça o melhor e seja 
feliz!

É de sorrisos que a alma 
precisa!

O vaidoso considera muito 
importante a própria perso-
nalidade  e, por conta disso, 
todas as ofensas que lhe são 
dirigidas são gravíssimas. Já 
os prejuízos que causa aos 
outros  são sempre pequenos.

Afinal, sempre conside-
ra o próximo, insignificante.

Além das questões 
abordadas, podemos desta-
car que a vaidade pode ma-
nifestar-se nos mais variados 
aspectos, como por exemplo, 
a excessiva  vaidade da pró-
pria beleza física, que  visa 
atrair todas as atenções para  
si. A vaidade do poder e do 
dinheiro, tão comuns no meio 
político e corporativo. A vaida-
de intelectual, típica do meio 
acadêmico. A vaidade reli-
giosa, quando os componen-
tes de determinada religião 
julgam-se melhores do que 
os de outras religiões ou dos 
ateus. E assim por diante.
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 SUA  LÍNGUA, SEU LEME  
Erwin Becker

Discípulo
Recentemente fiquei di-

vagando porque  criaturas com 
bons conhecimentos dos ensi-
namentos do Mestre  criam e 
desenvolvem conversas  male-
dicentes. Quantos,  ao chegar 
a uma reunião qualquer, seja 
aniversário, casamento, festi-
nhas de fim de ano e até em 
velório, são tentados a opinar 
sobre algum conhecido que 
está ou não presente ao even-
to. Ver o defeito dos outros é 
doutorado para muitos orado-
res de festinhas. Jamais per-
dem a oportunidade de excitar, 
disputar, deprimir acusando e 
ferindo impiedosamente.  
  Mas de onde vem esta 
fraqueza? Emmanuel explica 
no livro “Pão Nosso” o comen-
tário de Tiago, 3:6.  “A LÍN-
GUA.” Como ela é perigosa. 

Apesar de ser tão pequena, 
quão grande é o seu poder 
destruidor, quando não vigiada 
devidamente. Emmanuel com-
para-a qual leme de embar-
cação poderosa, pois em sua 
potencialidade, permanecem 
sagrados recursos de criar, 
tanto quanto o leme de propor-
ções reduzidas foi instalado 
para conduzir. A língua detém 
a centelha divina do verbo, 
mas o homem, de modo geral, 
costuma desviá-la de sua fun-
ção edificante, situando-a no 
pântano de cogitações inferio-
res, na falta da humildade e do 
amor ao próximo. O discípulo 
sincero encontra nos apon-
tamentos de Tiago uma tese 
brilhante para todas as suas 
experiências, e ao chegar a 
noite de cada dia, interrogar-
se: terei hoje utilizado a  minha 
língua como Jesus utilizou a 
dele?

PROMOÇÃO
Albino Teixeira

“Quando a tentação e a 
enfermidade nos visitam... 
Quando a nossa esperança 
se dissolve no sofrimento... 
Quando a provação se nos 
afigura invencível... 
Quando somos apontados 
pelo dedo da injúria... 
Quando os próprios amigos 
nos abandonam... 
Quando todas as 
circunstâncias nos 
contrariam... 
Quando a mágoa aparece... 
Quando a incompreensão nos 
procura, ameaçadora... 
Quando somos intimados a 
esquecer-nos, em benefício 
dos outros... 
Então é chegado para nós 
o teste de aproveitamento 
espiritual, na escola da vida, 
para efeito de promoção.”
                                                                                  
Colab. Eva Skazufka
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EM NOSSAS TAREFAS
 Emmanuel

 
“Não ambicioneis coisas al-

tas, mas acomodai -vos às hu-
mildes” — recomenda o após-
tolo Paulo, sensatamente.

Muitos aprendizes do Evan-
gelho almejam as grandes re-
alizações de um dia para ou-
tro...

A coroa da santidade.
O poder da cura...
A glória do conhecimento 

superior...
As edificações de grande al-

cance...
Entretanto, aspirar só por si 

não basta à reali zação.
Tudo, nos círculos da Natu-

reza, obedece ao espírito de 
seqüência.

A árvore vitoriosa na colhei-
ta passou pela con dição do ar-
busto frágil.

A catarata que move pode-

rosas turbinas é um conjunto 
de fios d’água no nascedouro.

Imponente é o projeto para 
a construção de uma casa no-
bre, no entanto, é indispensá-
vel o serviço da picareta e da 
pá, do tijolo e da pedra, para 
que a arte e o reconforto se 
exprimam.

Abracemos os deveres hu-
mildes com devoção ao nosso 
ideal de progresso e triunfo.

Por mais árdua e mais sim-
ples a nossa obrigação, aten-
damo-la com amor.

A palavra de Paulo é sábia e 
justa, porque, escalando com 
firmeza as faixas inferiores do 
monte, com facilidade lhe con-
quistamos o cimo e, aceitan-
do de boa-vontade as tarefas 
pequeninas, as grandes tare-
fas virão espontaneamente ao 
nosso encontro.

Colab. Suliede Jampietro

A MENTE
Ramatis

O instrumento mais 
poderoso e eficiente do 
espírito imortal é a Mente.     
Nada se faz ou se cria antes 
de o espírito operar no plano 
mental e ajustar-se à energia 
necessária para lograr o seu 
empreendimento no campo 
físico.     O poder mental cria 
e destrói, redime ou infelicita; 
tanto pode ser exercido para o 
bem como para o mal.       

Os mundos físicos, na 
realidade, são os produtos 
materializados daquilo que 
Deus pensou em sua Mente 
Divina.     Igualmente, o homem 
também é o produto de sua 
atividade mental, pois é o 
resultado exato do que pensou 
e praticou.

Colab. De César Cruz 
Discípulo                                                                                                 
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MEU ANJO
Felisbela Rossetti

Aluna
Tu estás comigo !
Posso sentir tua energia 

que invade meu ser, penetra 
em minha mente e ilumina 
meu coração.

Posso sentir os raios 
luminosos da tua energia a 
me acalmarem, me invadirem 
e me fazerem maior e melhor. 
Deixa que eu te perceba, 
te reconheça e sinta o 
envolvimento da tua luz.

Quase paro de respirar 
e quase posso ouvir a pulsação 
forte do meu coração quando 
sinto a tua presença. Tu és o 
meu mentor amigo, meu anjo 
guardião que comigo está em 
todos os instantes desta minha 
vida e que nunca desiste de 
mim.

Como criatura pensante 
e eterna que sou, destinada ao 
processo de aprendizagem e 
aperfeiçoamento, te agradeço, 
meu anjo, pela tua perene e 
bondosa assistência sobre 
mim.

Te agradeço por 
iluminares meus caminhos, 
por me ajudares a melhor 
trabalhar as minhas virtudes e 
enfraquecer os meus defeitos.

Te agradeço por teres 
me intuído a chegar ao 
G.S.Maria de Magdala onde 
persisto na busca do bem, 
no engrandecimento dos 
melhores sentimentos e onde 
me esforço na elevação das 
vibrações e da sintonia elevada 
com o plano espiritual.

Que o meu progresso 
moral seja ininterrupto, que 
eu possa alcançar a aurora 
da felicidade e que eu seja 
capaz de materializar os meus 
pensamentos fraternos.

Obrigada por estares 
sempre presente e por me 
ensinares a importância da 
persistência, da resignação, 
da tolerância, do amor e da 
caridade.

Obrigada meu anjo, por 
existires e por tornar a minha 
existência mais feliz.

 REGENERAÇÃO  
Elisa Becker

Muitos conceitos espiri-
tualistas existem neste plane-
ta.  Se fossem reunidos deter-
minados conceitos filosóficos e 
religiosos em um só, poderiam 
achar o caminho para chegar 
mais próximos da realidade.

O Espiritismo, devido 
ao seu estudo sobre a moral 
do Cristo, avança mais na di-
reção da realidade. Contudo, 
a fogueira das vaidades ainda 
impera no ser “terráqueo”, per-
mitindo que ele se confunda 
sobre muitos aspectos, pas-
sando supostas informações, 
nem sempre úteis à evolução 
espiritual.

Para o “terráqueo”, o 
mais necessário é a observân-
cia das Leis Morais e o desen-
volvimento do Amor Universal, 
aprendendo a amar tudo o que 
o cerca, respeitando a Mãe 
Terra que lhe oferece a vida 
física.

O desenvolvimento 
mental leva o homem a infin-
dáveis caminhos, muitos sem 
volta breve, tal é seu egoísmo 
e desprezo pelos seus iguais. 
É assustador ver seres huma-
nos sendo predadores de seus 
irmãos. Estão ainda sob o do-
mínio da fera, que não sente 
nada ao caçar seu semelhante, 
senão um voraz apetite. Mes-
mo sendo superior ao animal, 

o ser humano pode ter enorme 
capacidade de se perder no 
labirinto das satisfações, dos 
prazeres mundanos, das ambi-
ções de riqueza, do poder so-
bre seus iguais...  Para aquele 
que compreende este estado 
de coisas nesta humanidade, 
há muito, muito trabalho de pu-
rificação pela frente.     

O “terráqueo” deve pro-
curar obter o desenvolvimento 
de seus melhores sentimentos, 
amando e respeitando seus 
pares, seus iguais contempo-
râneos e futuros que são os 
seus descendentes, contribuin-
do para melhorar os sentimen-
tos nas mentes humanas. 

Orem pela humanidade. 
Orem pelo planeta Terra. Inter-
cedam ao Pai, ao Mestre, pe-
los habitantes desta terra ma-
ravilhosa que oferece ao filho a 
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vida, o alimento, o medicamen-
to, a moradia e o repouso final. 
Deixem o egoísmo pessoal de 
orar por si mesmos e peçam 
a Deus por todos os filhos da 
Terra!

Ajudem a purificar o pla-
neta onde reencarnarão para 
encontrarem condições evo-
lutivas muito maiores do que 
quando o deixaram - a Rege-
neração!

MÃEZINHA
Meimei

Quando o Pai Celestial 
precisou colocar na Terra as 
primeiras criancinhas, che-
gou à conclusão de que devia 
chamar alguém que soubesse 
perdoar infinitamente.

De alguém que não en-
xergasse o mal.

Que quisesse ajudar 
sem exigir pagamento.

Que se dispusesse a 
guardar os meninos, com pa-
ciência e ternura, junto do co-
ração.

Que tivesse bastante 
serenidade para repetir inces-
santemente as pequeninas li-
ções de cada dia.

Que pudesse velar, noi-
tes e noites, sem reclamação.

Que cantarolasse, baixi-
nho, para adormecer os bebês 
que ainda não podem conver-
sar.

Que permanecesse em 
casa, por amor, amparando os 
meninos que ainda não podem 
sair à rua.

Que contasse muitas 
histórias sobre a vida e sobre 
o mundo.

Que abraçasse e beijas-
se as crianças doentes.

Que lhes ensinasse a 

dar os primeiros passos, ga-
rantindo o corpo de pé.

Que os conduzisse à 
escola, a fim de que aprendes-
sem a ler.

Dizem que nosso Pai do 
Céu permaneceu muito tempo, 
examinando, examinando... e, 
em seguida, chamou a Mulher, 
deu-lhe o título de Mãezinha e 
confiou-lhe as crianças.

For esse motivo, nossa 
Mãezinha é a representante 
do Divino Amor no mundo, en-
sinando-nos a ciência do per-
dão e do carinho, em todos os 
instantes de nossa jornada na 
Terra. Se pudermos imitá-la, 
nos exemplos de bondade e 
sacrifício que constantemente 
nos oferece, por certo, sere-
mos, na vida, preciosos auxi-
liares de Deus.
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Qualidade • Agilidade • Preços sem Concorrência

Tarde

Dia  Período  Atividade    Horário   Abertura e Fechamento  
            dos Portões

Conscientização (a partir de 02/05/2013)  das 20:00 às 21:30 h  18:30 e 20:45 h

ATIVIDADES DO GRUPO SOCORRISTA 
MARIA DE MAGDALA

Noite

Assistência Espiritual para Adultos                das 14:30 às 16:30 h  13:00 e 15:30 h

Assistência Espiritual para Jovens a partir de 7 anos das 20:00 às 21:00 h  18:00 e 20:10 h

Terças Feiras

Manhã

Noite

Assistência Espiritual para Crianças de 0 a 7 anos das 09:15 às 10:30 h  08:15 e 10:15 h

Assistência Espiritual para Gestantes   das 09:15 às 10:30 h  08:15 e 10:15 h

Escola de Aprendizes do Evangelho   das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 20:30 h

Tarde Escola de Aprendizes do Evangelho   das 14:30 às 16:30 h  13:00 e 16:30 h

Quartas Feiras
Tarde

Noite

T2      das 15:00 às 16:00 h     13:00 e 15:15 h

Assistência Espiritual para Adultos   das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 21:00 h

Quintas Feiras

Tarde

Curso de Médium     das 14:30 às 16:30 h   13:00 e 15:15 h

Conscientização     das 14:30 às 16:00 h   13:00 e 15:15 h

Curso de Médium     das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 20:15 h

T2      das 20:00 às 21:00 h  18:00 e 20:15 h

Assistência Espiritual para Adultos   das 14:30 às 16:30 h  13:00 e 15:30 h

Assistência Espiritual para Adultos   das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 21:00 h

Noite

Assistência Espiritual para Crianças de 0 a 7 anos das 14:30 às 16:00 h  13:00 e 15:30 h

Segundas Feiras
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RAP DA MEDIUNIDADE
Sônia Hernandes

Discípulo

Manter o corpo limpo e a 
mente higienizada 
com bons pensamentos e no 
bem sintonizada 

Se a preguiça aparecer 
chama rápido o mentor 
E  procure no trabalho o 
exercício do amor.

Alegre sua vida com estudo 
e atitude,
Cultive a natureza e cuide da  
saúde. 

    Se liga no refrão:  
Ser médium só tem sentido se 
for com dedicação,
boa vontade e disciplina é que 
nos dão sustentação. 
e se não tiver amor, não faz 
bem ao coração. 

Então  gente linda, vamos 
lá, preste atenção
a doutrina é de esperança, fé 
e renovação. 
Este é nosso caminho, que 
nos traz felicidade! 
O que não dá prá esquecer é 
o valor da humildade!

Vigilância  o tempo todo e 
cultivar bons pensamentos. 
Obsessor não dá moleza,  ele 
vê seus sentimentos.

Se liga no refrão: 
Ser médium só tem sentido  

Eu já tô bem preparado,  
dou mensagem de mentor,
Tá se achando?...  eu tô 
ligado!!!   você vai pro 
corredor! 

Cuidado com a pretensão.  

O orgulho é armadilha, 
é  brecha na sintonia,  é atalho 
para a dor. .........(break)

Então minha gente linda, 
vamos lá, presta atenção
a doutrina é de esperança, fé 
e renovação. 
Este é nosso caminho, que 
nos traz felicidade!  
O que não dá para esquecer é 
o valor da humildade! 

Que o Pai nos fortaleça e 
que seja nosso abrigo. 
Que o Mestre nos sustente e 
nos afaste do perigo.

E agora ao trabalho.  Que a 
hora é chegada, 
com alegria, fé e amor, na 
tarefa abençoada!

Se liga no refrão: 
Ser médium só tem sentido se 
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