www.cabocloventania.com.br

Equipe de Redação, Montagem e Impressão

Impressão - Aparecida Rosa
Diagramação - Douglas Barrios Junior

Dirigente e Presidente - Mãe Katia: N° Xll - Junho de 2016
CENTRO DE UMBANDA CAMINHOS DA VERDADE E
PROSPERIDADE CABOCLO VENTANIA

Fernando Henrique Biolcati
Colaboração - Sergio Poato

Queridos filhos e amigos,

Karina Auricchio / Viviani Vigatti
SUPERVISÃO GERAL MÃE KATIA

1 TEXTO DE ABERTURA
2 1° ENCONTRO ANUAL MVJ
3 AS DOENÇAS E SEUS
PROBLEMAS EMOCIONAIS

7 AVISOS

DISTRIBUIÇÃO INTERNA GRATUITA

TABELA DE FLORES e CANTINA

Médiuns do mês

18/06 - Thainá Sanches /
Rosana Gamboa / Sergio
Poato / Sidinei
02/07 - Guilherme Dias /
Michele Ribeiro / Mãe Val /
Rita
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IMPORTANTE
Pedimos aos queridos filhos que
acendam suas velas para seus orixás
nas quartinhas e mantenham sempre
com firmeza e força suas orações às
suas entidades.
Mãe Katia.

GIRAS
18/06: Caboclo
02/07: Exú e Pomba-Gira

O que fazer em horas de tomada de decisão?? Como tomar uma decisão
difícil??? Como saber o certo e o errado em nossas vidas???
Bem............. atualmente, sinto que a cada dia que passa, as pessoas se
distanciam mais de si mesmas. Uma hora por problemas do dia a dia, outras
por conta de dar ouvidos aos familiares, cônjuges e amigos e outras vezes ainda, por acreditar na crise política do país e nas desgraças do cotidiano. O que
acontece no mundo, pertence ao mundo. É importante entendermos as situações do planeta, mas precisamos evitar de nos contaminarmos com aquilo que
não nos pertence. Todos nós passamos por momentos de dificuldades, para
que possamos aprender com cada situação e assim nos tornarmos pessoas
melhores. A vida segue e com ela, segue os mais variados problemas. Tudo é
o olho de quem vê e quanto mais foco der em cada dificuldade, mais aquilo
cresce e consequentemente, pior vai ficando. É como um bolo ao ser preparado: foco, concentração e ingredientes na medida certa, trarão o sucesso almejado, se colocar tudo de qualquer jeito, fracasso completo. Pense que ninguém
quer errar não é??? Viver é caminhar e nessa caminhada, nos deparamos com
várias bifurcações, quando não buracos e acidentes de percurso são mais do
que naturais. Escolher uma trilha é deixar as demais para trás. É ir adiante, ouvir seu coração, acreditar no bem, no crescimento e na verdade de si mesmo.
Com as pressões envolvidas em cada situação, é mais do que normal, que fiquemos sem ação e perdidos. Esses momentos também significam perdas
energéticas, fraqueza de alma, doenças e stress. Encarar uma decisão por
mais difícil que seja e bancá-la é a melhor forma de viver nos dias de hoje. Se
esforçar para não perder a saúde e a lucidez, faz com que erguemos a cabeça
e pensemos: seja lá o resultado que vier, darei um jeito!!!!
Reconecte a cada dia com sua essência, acredite e valorize seus potenciais. Somos um poço de sabedoria interna e Deus mora conosco. Não existe o
certo e o errado. Existe o que é bom para você e o que não é!!! Se recolha em
oração antes de cada decisão. Fique no profundo de sua quietude e veja a situação de forma que possa sentir se aquilo cai ou não bem dentro de você. Não
tenha medo de ousar, não aniquile sua vontade de vencer. Para colaborar com
nossas decisões, a natureza também se faz presente. Lembre-se dela, procurea. Acredito que o silêncio, a natureza, a reflexão, a oração e o acolhimento farão com que seus acertos sejam inúmeras vezes maiores que os desacertos.
Tudo tem seu tempo de maturação. A fruta só cai do pé quando está madura e
o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Se resistirmos as mudanças que a vida impõe, o corpo vai pifar, mas, se nos abrirmos para o processo
de evolução gradual, encontraremos sempre soluções ao nosso redor. As vezes as respostas se encontram muito mais perto do que possamos imaginar.
Uma palavra, uma letra de música, uma canção no rádio, um recorte de revista... enfim!!!! Se abra para a vida que com certeza, ela estará escancarada para
você e te fará enxergar a melhor saída. Creia nisso!!!
Boa sorte sempre em suas decisões!!! Desejamos o melhor que há para
você!!!

16/07: Baiano

Com carinho, Mãe Katia.
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LEITURA RECOMENDADA
Título: O AMOR NA PALMA DA SUA MÃO

Bate tudo no liquidificador menos a mussarela.
Coloca na massa a mussarela picada. Forma redonda de
bolo untada 25 minutos de forno. Bom apetite!
—————————————————————————
1º. ENCONTRO ANUAL MJV
Palestra dada no dia 24/4 do Encontro Jovem do
MVJ, ministrado pela Ana Wick
A FORÇA DO PENSAMENTO
Movimento Jovem Ventania

Ghanshyam Singh Birla | Número de Páginas: 184
Este livro indica como ler a sua linha do destino para
saber se você está apto a receber outra pessoa na sua
vida; como saber quando as ilhas presentes nos montes
de Saturno, do Sol ou de Mercúrio indicam que você precisa expressar mais as suas emoções, aprender a perdoar ou ser mais aberto com os outros; como saber, com
base no desenho da linha do coração, porque você tende
a atrair certos relacionamentos, e assim habilitar-se a
tomar decisões mais conscientes; como entrar em sintonia com a energia e o vigor que operam na sua vida, tal
como indica a sua galáxia de Marte; como descobrir em
que medida você é receptivo à sua espiritualidade inata,
segundo a indicação do desenvolvimento da sua linha do
Sol.
——————————————————-———————-

Energia
Para a física, energia é a capacidade de um corpo
executar um trabalho ou realizar um movimento (por
exemplo, o fogo é uma fonte de energia empregada para
cozinhar alimentos que por sua vez, fornecem energia
corpo). No caso da autoajuda, contudo, é bom você esquecer o que aprendeu na escola. Energia, segundo muitos autores, é uma força que anima todas as coisas, uma
fonte de bem-estar e amor.
Mas pensar positivo funciona?
Funciona. Mais não como a maioria das pessoas
gostaria. O pensamento positivo não vai engordar a sua
conta bancária do dia para noite. Porém, segundo várias
pesquisas, uma atitude otimista pode influenciar muito a
resistência do organismo ás doenças.

RECEITAS MÃE ANA

Exemplo

Pudim de leite e milho

Muito se fala que a mente move montanhas, e que
seria um ímã e atrairia tudo o que desejasse. Que um
bom dinheiro estaria ao seu alcance... Será? Uma atitude
otimista faz um bem danado sim. Mais ninguém consegue ficar rico só com a força do pensamento.

- Uma lata de leite condensado
- Uma lata de creme de leite
- Uma lata de milho sem a agua
- Uma lata de leite
- Três ovos inteiros
Bater tudo no liquidificador. Uma forma de pudim já
caramelizada e fria. Assar em banho-maria no forno coberto com papel alumínio. Quando pronto tirar o papel
para corar um pouco. É bem gostoso!
Bolo pão de queijo
- Três ovos

Pense... Em qualquer coisa...Por exemplo... Numa
casa... imagine-a pintada de branco e com as janelas
azuis cercada por um terraço com escadas que levam a
um lindo jardim, com árvores frutíferas, girassóis...e etc.
Nos dez segundos que você levou para chegar até
aqui, uma avalanche de sinais nervosos ocorreu no seu
cérebro. Arquivos de memória foram vasculhados e sem
que você pudesse controlar ou prever, a imagem da casa
surgiu em sua mente. Por isso, você deve ter sentido um
bem-estar, e uma vontade de possuir essa casa de verdade.
O que você acabou de perceber, é o que podemos
chamar de pensamento positivo.

- Uma xicara de leite
- Uma xicara de óleo
- Três xicaras de polvilho doce
- sal a gosto
* 200 gramas de mussarela picada
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Qualquer coisa pode estar ao seu
OBS: O tema iremos divulgar na fazer tudo ao mesmo tempo.
alcance se você pensar positivamen- gira! E quem for participar deixe seu Acha que não tem direito de existir.
te, com firmeza, dizem os autores de nome, telefone e e-mail para contato
Eu sou. Eu tenho o dom da vida.
autoajuda.
e confirmar presença.
Eu me respeito.
O MVJ vem com mais uma novidade, iremos realizar visitas em OrfaRhonda Byrne, australiana de 52 natos e Asilos, com o intuito de doaApetite:
anos, afirma ter desenterrado uma ção de amor e carinho e aprendermos
verdade preservada a sete chaves também. Essas visitas aconteceram - Excesso – necessidade de protepor sábios, filósofos, cientistas e gen- 2x ao ano.
ção medo.
te de sucesso. E revelou essa descoberta no filme " O Segredo ". Que já
Em junho iremos visitar um asilo, Estou seguro, meus sentimentos
vendeu mais de 2 milhões de cópias quem quiser pode estar junto conosco são normais.
no mundo inteiro.
e participar.
- Falta – medo, falta de confiança
————————————————-As informações sobre local e ho- na vida.
rário estaremos divulgando nas giras. Eu me aprovo, eu me amo.
AÇÕES DO MOVIMENTO VENTAQualquer dúvida entre em contaNIA JOVEM- MVJ
to com um de nossos integrantes do
Artrite:
MVJ.
- Pessoa crítica, perfeccionista, é
Venho agradecer a todos que se
uma pessoa insistente, talvez leempenharam nas doações que arrevando essa insistência longe decadamos de alimentos e produtos de Viviana Vigatti (Presidente do MVJ
higiene pessoal. Dando andamento ———————————————–— mais. Sentindo-se sem amor. Às
vezes é bom deixar de lado, desisaos nossos projetos, seguimos com a
3º Campanha de Roupas e Agasalhos ALGUMAS DOENÇAS QUE PODEM tir de alguma situação difícil, caso
já aberta, sendo encerrada no dia SER RELACIONADAS COM PRO- não esteja recebendo o apoio de
que necessita.
02/07/2016 que é a 1º gira do mês de BLEMAS EMOCIONAIS
julho.
A seguir, estão algumas possí- Sou digno de amor, eu amo a miveis situações de doenças de nosso nha vida.
corpo e que, na maioria das vezes,
Contamos com sua colaboração são causadas pelo enfraquecimento
para fazer desses dias frios, mais de nossa proteção espiritual. Após Asma:
quentes para nossos irmãos que ne- cada moléstia listamos possíveis caucessitam tanto!
sas e, a seguir, sugestões para mino- - Amor sufocante, choro reprimido,
rá-las através da mentalização e complexo de culpa.
ações positivas.
Tente expressar os sentimentos
Lembrando que estamos aguarcomo eles são, sem culpa, porque
dando as doações para realizarmos a
você é livre.
entrega das 33 marmitex do 1º se- Acidentes:
mestre, que ocorrerá final de julho,
vamos ajudar nossos irmãos que mo- - Raiva, frustração, rebelião contra a Bexiga:
ram na rua dando um pouco de cari- autoridade.
- Ansiedade, medo de se soltar,
nho e amor.
Eu amo e aceito a vida.
segura a dor para si mesmo e mantêm velhas ideias.
Está chegando nosso próximo Alergias:
Abandone o passado que o repriEncontro de Jovem, já tem dia e hora
me, aceite novas ideias, despreomarcada!! Todos estão convidados - Negação do próprio poder, pessoas cupe-se do futuro.
para trocarmos experiências, apren- que estão sempre nervosas e irritadas com as atitudes de pessoas com
der e se divertir !!!
quem convivem.
Boca:
Estou seguro, estou em paz, o mundo
- Quando tem algum problema,
Local: Casa Espírita de Caboclo é meu amigo.
mente fechada; incapacidade de
Ventania (nossa casinha)
aceitar novas ideias ou opinião.
Dia: 19/06/2016 em um domingo
Anemia:
Aceite com muito amor as ideias e
Horário: 15horas, começando as
- Pessoa que não tem nenhuma confi- conceitos novos.
15h15 em ponto.
ança em si mesma.
Duração total de 2h com 1h de
palestra ministrada pela Ana Wick e A minha vida é cheia de alegria.
após bate papo e faremos um lanche,
por isso pedimos para cada um leve
Aparelho Respiratório:
alguma coisa para comer.
- Pessoa que está sempre desesperada, sempre correndo e que gosta de
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Braços:

Minha mente está em paz, confio na vida.

- Capacidade de segurar as experiências da vida, emoções antigas.

- Indicador: representa o poder, o ego, o medo.

- Os cotovelos representam flexibilidade em mudar de
direção.

- Médio: representa a sexualidade, a raiva.

Tem que abraçar com muito amor e alegria suas experiências, e ter mais flexibilidade.

Estou muito seguro, confio em mim.
Estou feliz com a minha vida e a minha sexualidade.
- Anelar: significa desunião, e o pensar confuso.
Sou uma pessoa de paz e muito amorosa.

Bronquite:

- Mínimo: preocupação com fingimento na família.

- Gritos e discussões familiar, às vezes pode ser silêncio
demais.

Confio na minha família, tudo na minha vida é verdadeiro.

Ninguém consegue irritar-me. Tudo está em paz ao meu
redor e dentro de mim.
Cabeça:
- Quando tem algo de errado na cabeça, há alguma coisa
de muito errado conosco, com o que nós mostramos ao
mundo.

Desmaios:
- Não consegue enfrentar o medo.
Eu tenho poder e força para lidar com tudo na vida. Sinto muita segurança em ser eu mesmo.

Tem que se sentir em paz em todas as áreas de sua vida, Diabete:
sentindo-se forte e capaz.
- Desejo de ser amado, culpa, medo de ser punido. A
dor de cabeça significa autocrítica, insegurança.
Câncer:
- Ressentimento profundo, mágoa profunda, carregando
ódios.

Sou amoroso e merecedor de amor, eu me aprovo, estou seguro.

Perdoar todos e tudo, o passado, as pessoas; preencherse de amor e alegria e, principalmente, se amar.

Dor nas costas:

Celulite:

Eu me amo; a vida me aceita e me ama.

- Agarrado em sofrimentos da primeira infância, dificuldade em alcançar o presente.

- Parte média: sente-se preso a todas as coisas do passado, culpa.

Perdôo todas as coisas do passado e todas as pessoas;
sou livre.

Estou livre do passado, liberto de todas as coisas e
pessoas; sou livre para caminhar.

- Parte superior: significa a falta de apoio emocional,
sente-se mal-amado.

- Parte inferior: medo de faltar; trata-se do financeiro.
Coluna:
- Pessoas que gostam de fazer tudo sozinhas e, depois,
acabam sempre reclamando que ninguém os ajudam.
Confio no processo da vida e sou apoiado pela vida, solto
todos os medos.

Não corro atrás de dinheiro, ele vem para mim; confio
na visa, sou seguro.
Enxaqueca:

Coração:

- Pessoas que querem ser perfeitas; resistência ao fluxo da vida; medos sexuais.

- Falta de alegria. Problemas emocionais duradouros e
insegurança.

A vida é minha amiga, relaxo no fluxo da vida e deixo-a
fluir através de mim com facilidade.

Deixo o amor fuir em minha vida e trago muita alegria
para o centro do meu coração, que é o centro do amor,
pois sou muito feliz; tudo o que eu faço expressa amor.

Estômago (problemas digestivos):
- Dificuldade em assumir novas ideias, medo de novas
experiências.

Dedos:
- São os pormenores da vida que o atormentam.

Eu assumo novas ideias facilmente, não tenho medo de
coisas novas, a vida é minha aliada.

Estou em paz com as coisas pequenas, com os pormenores da vida.
- Polegar: representa a mente, preocupação mental.
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Intestinos:

Fígado:

- Medo de largar o velho.

- Emoções primitivas, acúmulo do sentimento de raiva
dentro de si.

Eu recebo o novo com facilidade, deixo ir fácil o velho.

Na minha vida eu só conheço amor, paz e alegria.

Joelho:
- Inflexibilidade; representa o orgulho, ego, medo de mudanças.

Flacidez:

Sou flexível na minha vida e a deixo fluir.

- Crença em que o sexo é ruim, medo, culpa.
É muito seguro desfrutar do meu próprio corpo; o sexo é
muito importante para mim, portanto me permito sentir
prazer.
Garganta:
- Incapacidade de falar a verdade, recusa a mudanças,
dificuldade em falar e frustração. Criatividade sufocada.

Mãos:
- Segurar e manusear. Pão-duro (não gosta de gastar dinheiro);
deixa as ideias escaparem, medo de novas ideias, medo de
acariciar, apertar, agarrar.
Eu confio em mim, e lido com novas ideias com amor e alegria.
Mau hálito:

Expresso minha criatividade, falo por mim com facilidade, estou disposto a mudar.

- Atitudes podres, pensamentos estúpidos.

Gases:

Nariz:

- Segurando ideias antigas, não digeridas; medo.

- Representa falta de auto-reconhecimento; o ego é o primeiro
que chega ao nariz.

Eu solto e deixo a vida fluir através da minha pessoa;
estou livre.

As minhas atitudes são amorosas, eu falo com muito amor.

Reconheço minha capacidade, meu valor, sou forte, eu me
amo.

Gastrite:

Nervos:

- Quando a pessoa tem uma incerteza prolongada e se
condena muito. Quase sempre se manifesta em pessoas
que guardam para si os problemas; são, na maioria das
vezes, pessoas introvertidas e que demonstram uma
falsa calma e tranquilidade.

- Medo, ansiedade, muita correria; não confia na vida, sobrecarga.

Eu me amo, estou seguro.

Estou relaxado, tenho muito tempo, nem tudo pode ser da minha maneira; confio na vida e em Deus.
Olhos:

Gordura:

- Incapacidade de ver claramente o passado, o presente e o
futuro; medo de ver.

- Significa falta de proteção, carência.

Vejo a vida com muito amor e compreensão.

Sou protegido por Deus, estou seguro, sou amado.
Ouvidos:

Gripe:

- Dificuldade de aceitar o que lhe é dito; não gosta de ouvir
críticas.

- Reação a crenças e negatividade.

Tudo que ouço é com amor, as críticas são para o meu próprio
crescimento.

Estou livre de todas as crenças e influências.
Hemorróidas:
- Cargas, tensão, pressão, medo de deixar acontecer.
Deixo ir tudo o que é diferente do amor, as coisas acontecem no tempo certo.

Pele:
- Sente-se ameaçado na sua individualidade; falta de segurança. Quando se tem muita acne, são pessoas que não se aceitam. Assadura, irritação e/ou bolhas: A sua resistência não está
protegendo seu emocional.
Eu me amo e me aceito; sou uma pessoa segura. Estou em
paz com a vida; aceito coisas novas na minha vida.

Herpes:
- Prolongada suspensão nervosa. Herpes labial: palavras Pernas:
infectadas, seguras pelos lábios.
Tudo está muito bem em meu mundo, estou em paz, só
falo palavras de amor e coisas alegres.

Medo de enfrentar as coisas novas do dia a dia; medo do futuro. Não é capaz de viver tranquilo, insegurança.
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Eu confio em mim; a vida me dá coisas boas. O meu
futuro será brilhante; sou capaz.
Pés:
- Representa incompreensão sobre nós mesmos, a vida e os
outros. Crê que suas opiniões quase nunca são escutadas ou
respeitadas pelas pessoas mais próximas.
Todos me compreendem e sou muito respeitado, estou seguro.

Rinite Alérgica:
- Medo, crença em perseguição, culpa.
Estou em segurança todo o tempo, Deus me ama.
Roer Unhas:
- Frustração, corroendo a si mesmo.
Eu me aceito; confio na vida; estou seguro e liberto de todas
as frustrações.

Próstata:
- Sentimento de culpa, representa o medo da masculinidade.

Seios:

Eu aceito minha masculinidade. Eu serei eternamente poderoso. - Atitudes dominadoras, não se nutre devidamente.
Sexo é prazer.
Sou alimentada pelo amor de Deus, estou em perfeito equilíbrio.
Pressão sanguínea:
- Alta: manter por muito tempo problemas insolúveis;

Sinusite:

Jogo fora o passado, o que passou não tem valor, agora vivo no
presente, estou em paz.

Irritação com alguém, uma pessoa mais próxima.

- Baixa: depressão, mágoa, derrotismo, raiva.
Vivo a minha vida com muita alegria, estou tranquilo, e feliz.
Pescoço:
- Pessoas muito teimosas e inflexíveis. Não conseguem ver o
que passou e deixa-lo para trás.

Tudo está bem em minha volta, estou em paz e harmonia.
Testículos:
- Medo de ser homem.
É seguro ser homem; sou muito feliz.

Sou flexível, aceito outras ideias, não temo olhar para trás e
para os lados; é seguro ver outros pontos de vista.

Tumor:

Pulmão:

Perdoo todo mundo e tudo, o amor dissolve os ferimentos.

- Feridas antigas, remorso, tormento; não se permite a cura.
Ferimentos e choques emocionais alimentados.

- Medo de receber e de dar à vida.
Mereço me sentir bem com muita paz, as pessoas não têm poder contra mim.

Úlcera:
- Medo de não ser bom o suficiente.
Estou em paz, estou calmo. Eu me amo e me aprovo.

Quadris:
- Medo de ir avante em decisões importantes.

Vagina:

Eu sei exatamente o que é bom para mim, pois as minhas decisões são corretas, eu confio em mim.

- Machucada emocionalmente pelo parceiro, perda de alguém.

Raiva:

No amor nunca se perde. Eu amo todas as partes do meu
corpo.

- Crença em que a violência é a resposta.
Dentro de mim encontro paz e harmonia, o meu mundo é cercado pela paz.

Retenção de Líquidos:

Varizes:
- Pessoas que não aceitam as condições que lhes são impostas, querendo que tudo corra sempre do seu jeito.
Ando com muita alegria, deixo circular a minha vida livremente, A minha vida é gratificante.

- Pessoa de intuição muito forte, porém temerosa de liberar
suas manifestações intuitivas.
Eu solto minha intuição e imaginação com alegria.
Rins:
Crítica, desapontamento, fracasso, vergonha.
É muito seguro viver; liberto o padrão antigo, pois quero mudar;
eu me aprovo e me amo. Vejo só o lado bom em tudo.

Estas são algumas situações de doenças que podem estar ligadas ao emocional, existem várias outras. É recomendável fazer uma autoanálise e/ou procurar ajuda médica qualificada. Agora, faça a você mesmo(a) a seguinte
pergunta: “O que fazer para mudar essa situação?”
Se você sabe que uma das possíveis causas de sua doença pode ser algo relacionado ao que foi dito, que tal você
começar a mudar seu comportamento e ponto de vista
em relação à vida e às pessoas com quem você convive?
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AVISOS
Àqueles que não têm sua data de aniversário mencionada no jornal, pedimos para enviar as informações para Sérgio
Poato e/ou Karina Auricchio (médiuns, trabalhadores, assistência); nos seguintes e-mails: sergiopoato@hotmail.com
e/ou karinaauricchio@hotmail.com. Lembramos, ainda, que diversas informações poderão ser úteis acessando nosso
site: www.cabocloventania.com.br, participe, opine, prestigie!
Como fazer doações para o terreiro: Se você quer fazer uma doação para o terreiro procure a Abgail ou Andréa, tesoureiras. As doações podem ser feitas aos sábados nas giras, ou pode fazer o depósito: Banco Bradesco
agência – 0098, conta corrente 1005131-2, em nome de Abgail Clara.
Aviso aos filhos da casa: Queridos filhos de nossa casinha! A partir de junho de 2014, passamos a dividir os
espaços das quartinhas. Por esse motivo, desejo que tenham plena consciência de colocarem suas velas de forma
organizada e deixando tudo limpo. Compartilharemos com nossos irmãos de FÉ a prosperidade na pura essência.
Obrigada! (Mãe Kátia)
Benzimentos: das crianças de quebrante e bucho virado, erisipela, cobreiro e caxumba realizados pela Mãe
Pequena Val nas giras, durante o cruzamento da Casa, filhos, guias e imagens pelo querido Caboclo Ventania.
Mensalidades: Pedimos a gentileza de manter seus dados atualizados junto a nossa secretaria e manter os
pagamentos em dia, todo dia 15 de cada mês. Como é de conhecimento de todos temos como despesas primordiais,
aluguel, água, luz, impostos, entre outros, tendo como vencimento dia 15 de cada mês. Caso ocorra alguma eventualidade pedimos que procure a nossa tesouraria. Para novos inscritos, o valor estipulado também é de 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 rosa branca, rosa vermelha, 7
ervas, café, sal grosso e maracujá. Preparação de Guias, pulseiras e guias ciganas, Amaci (Banhos com ervas dos
Santos). Confecção Própria.
Aceitamos encomendas! Falar com Rafael Barrios – Tel.: 99557-0731.

*******************************************************************************************

QUADRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ANTES DA GIRA

HORÁRIO

CONTATO PARA

ATIVIDADE

MAIS INFORMAÇÕES

17h às 17h30

Curso de Atabaque

Douglas Jr.

17h30 às 18h

Curso de Evangelização Espírita Infantil

Jéssica

18h às 18h30

Bate papo com os Dirigentes

*Para todos os presentes

JUNHO
Viviane - 03/06
Juninho - 03/06
Angelina - 09/06
Raquel - 14/06
Ronaldo - 28/06
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