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EDITORIAL

NESTA EDIÇÃO

UMA LUZ CADA VEZ MAIOR 1.
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1. COMO MANTEMOS A NOSSA CASA:

Graças a Deus, a Assistência Espiritual
desta casa é de muita luz e de muita
harmonia. Todos que aqui vêm em
busca de socorro são atendidos a
contento, sentem-se bem, e retornam,
passando a fazer parte dessa imensa
família espiritual.
Nos alegra ver, muitas pessoas se
modificando para melhor a cada dia,
graças aos ensinamentos que aqui são
passados.
Irmão Cravo, o mentor desta casa,
sempre nos traz sua palavra amiga de
incentivo e de coragem para que
continuemos na nossa missão de amor
para com aqueles que aqui buscam
encontrar a luz.
Que DEUS nos abençoe e nos permita
estar aqui por muito tempo e que juntos
possamos continuar a crescer em todos
os sentidos.
Contamos com todos vocês que aqui
vêm e agradecemos de coração aos
que estão sempre nos ajudando, pois
esta Casa pertence a todos nós.
A diretoria

A Sociedade Espiritualista Irmão Cravo
sobrevive graças à ajuda de todos que
aqui freqüentam e dos que sabem do
grande esforço que é manter uma casa
como esta. Para mantê-la em funcionamento nos desdobramos muito. A única
maneira que encontramos para angariar
fundos para a sua manutenção, foi
fazendo periodicamente os Almoços
Beneficentes.
Muitas pessoas vêm nos ajudar nos
nossos almoços, nos bingos e em
qualquer evento que seja feito na casa.
Mas vemos com muita tristeza que muitas
outras pessoas que aqui estão semanalmente participando, recebendo a ajuda
que aqui é prestada, dificilmente participam desses eventos.
Esta casa é de todos que aqui vêm,
portanto, conclamamos que participem
conosco e nos ajudem, pois assim nós
teremos condições de continuar a atendêlos com o carinho de sempre. Basta
participar com a sua presença quando
fizermos algum evento com o objetivo de
angariar fundos para a manutenção da
casa, porque esta casa também é sua.

Nós ainda não possuímos uma sede
própria, mas com certeza estamos
caminhando para isso. A cada dia
vemos a casa crescendo, novas
pessoas chegando e a nossa
esperança de termos o nosso
cantinho próprio vai crescendo.
As despesas com a manutenção são
altas, mas até aqui sempre
conseguimos encontrar uma forma
de arrecadá-la e honrar com os
compromissos.
Aos que sempre estão conosco
agradecemos de coração. Aos que
estão chegando e se integrando ao
grupo, o nosso muito obrigado por
nos prestigiar. Nosso compromisso
de trabalho com a espiritualidade é
também com todos que aqui vêm nos
procurar. Mas carecemos da ajuda
material para que possamos ter o
espaço disponível para todos vocês
virem. O brigado!
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA:

Presidente:
ISABEL VIEIRA RESENDES
Vice-Presidente:
ANTONIO ROBERTO R. ALMEIDA
1ª Tesoureira:
DARCY PRADA GOMES
2º Tesoureiro:
GILMAR ALTIERI
1ª Secretária:
VALÉRIA GUEDES ALVES
2ª Secretária:
ANDRÉA GUEDES A. BIANCHINI
Coordenadores Espirituais:
FRANCISCO MARTINS DA SILVA
SONIA MARIA RIBEIRO MENDES
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com o conteúdo do curso e Material
2. ATENDIMENTOS
5. RECADOS
Didático e um CD.
2ª feira – 20 horas – Cursos – Estamos
formando novos grupos de alunos.

Veja o site do IPPB e entenda o que é
Projeção da Consciência:

3ª. Feira – 20 horas – Atendimento
Espiritual

http://www.ippb.org.br/

5ª. Feira – 20 horas – Atendimentos:

4. MENSAGEM RECEBIDA

-Psicografia; Pasteur; Equilíbrio
Mental e Espiritual; Equilíbrio
Físico – Espiritual; Outros.

MENSAGEM RECEBIDA EM REUNIÃO
DO DIA 24.07.2007.

A cada quinta-feira apenas
trabalho é desenvolvido.

Salve irmãos.

um

6ª. Feira – 20 horas – Palestras
(eventuais - serão informadas).

Que Jesus ilumine os caminhos de cada
um de vocês.

Sábado – CURSOS
Projeção da Consciência.
Com Fábio Fonseca.
Dias 22 e 29.09 (2 sábados)
Inscreva-se no Bazar.
R$ 10,00 por participante - valor
do Material didático.

A nossa Paz interior depende unicamente
de nós mesmos. Quando buscamos a luz
ao invés das trevas, estamos preparando
o nosso futuro, o caminhar salutar, o
equilíbrio e a Paz.

3. CURSOS
BIOENERGIA

Sabemos que os afins se atraem. Se
buscarmos estar mentalmente diante de
DEUS, ao invés de buscarmos o mundo
de trevas, atrairemos para perto de nós
amigos de luz, que somente nos trarão
boas energias, bons fluídos e o amor.

Ministrado por Fábio Fonseca
Este Curso aconteceu no último
sábado de agosto, no dia 25, e no dia 1º
de setembro. Contou com a presença
de quarenta pessoas e foi bastante
interessante pelo seu lado prático com
exercícios de meditação e de sintonia e
percepção das energias, com o objetivo
de equilíbrio espiritual do participante.
Todos receberam uma apostila com
conteúdo do curso e um CD com
exercícios, gravado no IPPB durante
palestra de Wagner Borges, que
gentilmente nos cedeu e replicamos
para os participantes.
Obrigado a todos vocês que estiveram
conosco.

PROJEÇÃO DA CONSCIÊNCIA
2 Sábados: Dias 22 e 29/09.
Ministrado por Fábio Fonseca

Membro do Instituto de Pesquisas
Projeciológicas e Bioenergéticas– IPPB
Também deverá ser entregue Apostila

Se nos distanciarmos de DEUS teremos à
nossa volta as ovelhas desgarradas que
igualmente estão em busca de ilusões
que o mundo material proporciona.
Não deixem que o “vigiar” se perca em
suas vidas. Lembrem-se sempre de “orar”
para que a sua luz se eleve e clareie os
seus caminhos e sejam mostradas as
boas razões de se viver com DEUS.
Aqueles que se distanciam cada vez mais
da luz, vivem infelizes, cheios de mágoas
e de tristezas. A felicidade para esses não
passa de uma utopia. Enquanto que
aqueles que vivenciam a luz, encontram
facilmente a felicidade, o amor e a Paz.
Que DEUS ilumine os seus caminhos e
lhes mostrem o quanto é importante ser
uma pessoa de bem, o quanto é
importante ter amigos de luz, ao invés de
viver nas trevas.
Muita Paz!
Muita Luz!
Um amigo da Casa, que os ama.

CONTINUAMOS COM A CAMPANHA
DAS LATINHAS DE ALUMÍNIO.

DIA 29/09- 1º ENCONTRO TEEN
Neste dia todas as crianças e
adolescentes que participam de
nossa Casa estão convidadas a
virem tomar um Café da Manhã e
passar
momentos
gratificantes
conosco no 1º Encontro Teen que
realizamos.
Estão também convidados todos os
amiguinhos dessas crianças que
quiserem vir, eles serão os nossos
convidados.
Senhores Pais, tragam seus filhos e
os amiguinhos deles para estarem
conosco das 8 às 12 horas, do
sábado, dia 29.09.2007.
Este encontro terá a coordenação da
professora INÊS, que todas as 3ªs.
Feiras aqui está, cuidando de nossas
crianças passando-lhes ensinamentos do Evangelho de Jesus.

LEMBRETE IMPORTANTE:
Ao chegar na Soc. Espiritualista e
Beneficente Irmão Cravo, entre,
sente-se e mantenha-se em oração.
Quando você chega é recepcionado
pelos Espíritos presentes e logo em
seguida é atendido naquilo que veio
em busca. A espiritualidade sabe das
suas necessidades, por isso, assim
que você se senta, começa o seu
atendimento. Mantenha-se, então,
em Silêncio..

-----------------------------------------Visitem o Nosso Bazar, ele também
ajuda a manter A NOSSA CASA.
Temos Livros interessantes, CDs,
Bijuterias e Enfeites para sua casa.
B o a s C o m p r a s.
-------------------------------------------------UM GRANDE ABRAÇO A TODOS!
ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO!

___________________________________________________________________________________________

2

