CASA DE FRANCISCO DE ASSIS
INFORME AO PÚBLICO MARÇO(2)DE 2018
AVISOS IMPORTANTES
Para que o seu atendimento dê bons resultados, é muito
importante o seu procedimento, dentro e fora da CFA, então
procure obedecer aos seguintes itens:
Chegar no mínimo 30 min antes da sessão, pois o portão
fecha rigorosamente nos horários abaixo relacionados
(horários de início dos trabalhos):
2ª feira- 19:30
4ª feira- 14:30
Trazer sempre o cartão de passe e apresentá-lo à
Coordenação Espiritual
Vir de roupa branca ou clara, que não seja curta, decotada
ou transparente.
Não comer carne vermelha. Fazer uma alimentação leve até 3
horas antes.
Não beber e não fumar.
Abster-se de sexo no dia do atendimento.
Tomar conta dos seus pertences, pois não nos
responsabilizamos pelos mesmos.
Desligar celulares durante o tempo que permanecer na Casa.
Permanecer em silêncio. SILÊNCIO TAMBÉM É PRECE.
ASSOCIAÇÕES E DOAÇÕES – Junte-se a nós
Você pode se associar à CFA, ajudando-nos a manter os Projetos
Sociais de grande significado para os beneficiados, pagando
mensalmente através de boleto bancário, o valor que você
estipular, fazendo doações diretamente na nossa Secretaria, ou
através de depósito bancário na conta da Instituição, no Banco
Itaú: Ag. 0842 – c/c nº 37406-8.
CALENDÁRIO MARÇO 2018

05-12-19-26.................................Sessões Públicas 2ª feira
07-14-21-28.................................Sessões Públicas 4ª feira
18.................................................Mutirão
26-28............................................Preto Velho
CALENDÁRIO ABRIL 2018
02-09-16-23-30............................Sessões Públicas 2ª feira
04-11-18-25.................................Sessões Públicas 4ª feira
15.................................................Mutirão
16-18............................................Início da Desobsessão
25.................................................Festa de Ogum
30.................................................Preto Velho
ESTAMOS PRECISANDO:
Itens diversos para os enxovais de bebê – lista na secretaria
Alimentos: Achocolatado, Biscoito de Maisena, Biscoito Cream
Cracker, Café, Farinha de Mesa, Fubá, Leite em Pó, Macarrão,
Molho de tomate, Óleo e Sal.
FAÇA PARTE DA NOSSA CORRENTE DE SOLIDARIEDADE:
Como o nosso consumo mensal de alimentos gira em torno de 600 Kg,
pedimos a sua ajuda, trazendo sempre que possível, 1 kg de alimento,
para a alimentação das 72 crianças da Creche Santa Clara, e
distribuição aos assistidos.

http://www.casadefranciscodeassis.org.br
Curta a nossa página no Facebook e receba todos os nossos posts:
http://www.facebook.com/pages/Casa-de-Francisco-deAssis/216312175048497

ANTE A VIDA
Não digas que existe alguém no mundo que não precise de simpatia ou
socorro.
Todos os Espíritos corporificados na Terra estão procurando apoio e
complementação.
Esse pediu berço na penúria, a fim de aprender quanto dói a tristeza
dos desvalidos; aquele rogou passagem pelos caminhos amoedados da
fortuna, de modo a vencer as tentações da posse; outro solicitou a
transitória internação ente os inimigos, renascendo junto deles, de
maneira a adquirir tolerância, portas adentro do próprio lar; aquele
outro requisitou para si mesmo o domínio de circunstâncias difíceis,
tentando apagar os impulsos da revolta e desumanidade que lhe
tiranizam a alma; outros, ainda, suplicaram tempo curto de existência
no plano físico, usando a saudade para despertar a atenção de
criaturas que lhe são extremamente amadas para os assuntos da
sobrevivência e da fé em Deus; enquanto outros muitos imploram
tempo longo na Terra, na expectativa de entesourarem humildade e
paciência.
E a vida acolhe a todos, no instituto da reencarnação, para os fins de
aperfeiçoamento a que se destinam.
Pensa nisto e deixa que o entendimento te ilumine o coração.
Estende amparo ao irmão que mendiga, mas não sonegue
compreensão ao que passa por ti, tantas vezes sem perceber-te, cego
que se acha pelas sombrias lentes do ouro inútil ou da cultura vaidosa,
em forma de poder.
Todos lutam e todos sofrem, a caminho da verdade.
Ninguém existe sem necessidade de apoio nas trilhas da evolução.
E à frente de cada companheiro ou companheira que te cruze a
estrada, esteja eles cobertos de douradas titulações ou vestidos de
andrajos, lembra-te de que cada um deles carrega no coração esta
rogativa sem que a vejas:
Compadece-te de mim.
Francisco Cândido Xavier
BAZAR CASA DE FRANCISCO DE ASSIS
Precisamos permanentemente de doações para o nosso BAZAR que
funciona, diariamente, na Rua Pinheiro Machado, 17-B Laranjeiras. As
roupas e acessórios devem estar em perfeito estado, sem manchas ou
furos. Só doe o que você compraria, pois é através da venda dessas
doações que custeamos uma parte da Creche Santa Clara e demais
projetos Sociais da CFA.

ATENÇÃO: Não estamos mais aceitando objetos e móveis.
Eletrônicos e eletrodomésticos, só se estiverem funcionando
perfeitamente.

RIFA
Smart TV LED 32" HD Samsung 32J4300 com Connect Share
Movie, Screen Mirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e Entrada USB.
O Sorteio será no dia 05/05/2018 – pela Loteria Federal
Valor do bilhete R$10,00
Renda revertida para a Creche Santa Clara
OBRAS
Precisamos de ajuda em material de construção, mão de obra e
financeira para executar as muitas obras de manutenção
necessárias para que a Casa continue funcionando normalmente.
Se você tiver como ajudar, por favor, procure a Secretaria.
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