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Sábado

2

7

Domingo •Atendimento com a Corrente Egípcia - Início às 10h - a porta será fechada às 11h – Trazer uma
doação de: esponja para lavar louça, desinfetante ou esponja de aço.
Segunda •Atendimento dos Pretos-Velhos às 15h - a porta será fechada às 17h.
•Falange Holística: acupuntura, reflexologia, psicologia, terapia de Barras de Access e massagens
diversas – a partir das 18h - Agendar com Graça pelo tel: (11) 98503-8161.
•Estudo de Luz e sabedoria – 20h15.
Terça
•Atendimento com os Caboclos – Início às 20h - Estudo do Evangelho para os adultos - 19h às 20h.
•Estudo do Evangelho para as crianças – 20h às 21h30.
•Encontro de Atabaque - Curimba: ritmos e cantigas.
•Aula de Ioga - das 18h às 19h - Informações com Naiara pelo tel: (11) 94755-2206.
Quarta
•Atendimento com todas as falanges (agendar) – Início às 20h.
•Estudo do Evangelho – Das 19h às 19h45 e das 20h15 às 21h30.
•Leitura de Cartas - tarot e baralho cigano (agendar).
Quinta
•Atendimento da Corrente Médica - Início às 20h30 - a porta será fechada às 22h.
•Estudo do Evangelho para os adultos -19h às 20h.
•Aula de Ioga - das 18h às 19h - Informações com Naiara pelo tel: (11) 94755-2206.
Sexta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domingo •Arraiá da Aldeia – Das 10h às 22h.
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•Arraiá da Aldeia – Das 10h às 22h.

Segunda ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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•Atendimento com os Caboclos – Início às 20h - Estudo do Evangelho para os adultos - 19h às 20h.
•Estudo do Evangelho para as crianças – 20h às 21h30.
•Encontro de Atabaque - Curimba: ritmos e cantigas.
•Aula de Ioga - das 18h às 19h - Informações com Naiara pelo tel: (11) 94755-2206.
•Atendimento com todas as falanges (agendar) – Início às 20h.
•Estudo do Evangelho – Das 19h às 19h45 e das 20h15 às 21h30.
•Leitura de Cartas - tarot e baralho cigano (agendar).
•Atendimento da Corrente Médica - Início às 20h30 - a porta será fechada às 22h.
•Estudo do Evangelho para os adultos -19h às 20h.
•Aula de Ioga - das 18h às 19h - Informações com Naiara pelo tel: (11) 94755-2206.
•Curso de desenvolvimento mediúnico – Início às 20h – Obrigatório uso de roupa branca.
•Bazar da Pechincha – Das 12h às 19h.

•Bazar da Pechincha – Das 09h às 13h.
•Encontro Cigano - Início às 18h - Levar 08 moedas de R$ 1,00 para entregar na entrada.
Domingo --------------------------------------------------------------------------------------------------------Segunda •Atendimento dos Pretos-Velhos às 15h - a porta será fechada às 17h
•Falange Holística: acupuntura, reflexologia, psicologia, terapia de Barras de Access e massagens
diversas – a partir das 18h - Agendar com Graça pelo tel: 98503-8161.
•Estudo de Luz e sabedoria – 20h15.
Terça
•Atendimento com os Caboclos – Início às 20h - Estudo do Evangelho para os adultos - 19h às 20h.
•Estudo do Evangelho para as crianças – 20h às 21h30.
•Encontro de Atabaque - Curimba: ritmos e cantigas.
•Aula de Ioga - das 18h às 19h - Informações com Naiara pelo tel: (11) 94755-2206.
Quarta
•Atendimento com todas as falanges (agendar) – Início às 20h.
•Estudo do Evangelho – Das 19h às 19h45 e das 20h15 às 21h30.

•Leitura de Cartas - tarot e baralho cigano (agendar).
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Quinta

21

Sexta

•Atendimento da Corrente Médica - Início às 20h30 - a porta será fechada às 22h.
•Estudo do Evangelho para os adultos -19h às 20h.
•Aula de Ioga - das 18h às 19h - Informações com Naiara pelo tel: (11) 94755-2206.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domingo •Homenagem a Xangô e Iansã, no Templo da Mata, em Jarinu. - O ônibus sairá da porta da aldeia às
06h30. – Início do trabalho às 10h.
Segunda •Atendimento dos Pretos-Velhos às 15h - a porta será fechada às 17h
•Falange Holística: acupuntura, reflexologia, psicologia, terapia de Barras de Access e massagens
diversas – a partir das 18h - Agendar com Graça pelo tel: 98503-8161.
•Atabaque - Curimba - Ritmos e cantigas.
Terça
•Atendimento com os Caboclos – Início às 20h - Estudo do Evangelho para os adultos - 19h às 20h.
•Estudo do Evangelho para as crianças – 20h às 21h30.
•Encontro de Atabaque - Curimba: ritmos e cantigas.
•Aula de Ioga - das 18h às 19h - Informações com Naiara pelo tel: (11) 94755-2206.
Quarta
•Atendimento com todas as falanges (agendar) – Início às 20h.
•Estudo do Evangelho – Das 19h às 19h45 e das 20h15 às 21h30.
•Leitura de Cartas - tarot e baralho cigano (agendar).
Quinta
•Atendimento da Corrente Médica - Início às 20h30 - a porta será fechada às 22h.
•Estudo do Evangelho para os adultos -19h às 20h.
•Aula de Ioga - das 18h às 19h - Informações com Naiara pelo tel: (11) 94755-2206.
•Curso de desenvolvimento mediúnico – Início às 20h – Obrigatório uso de roupa branca.
Sexta
•Atendimento com os Oráculos - Início às 13h - Agendar com Eloisa, de segunda à quinta-feira, das
08h30 às 14h30, no tel: (11) 3361-3633 ou Nextel: (11) 94719-9449.
Sábado
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Domingo •Atendimento com os Pretos-Velhos - Início às 16h - a porta será fechada às 17h.
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Maiores Informações e Agendamentos:
De segunda a quinta-feira, das 08:30H às 14:30H no tel: 3361-3633 ou 94719-9449
End: Alameda Eduardo Prado, n° 254, Campos Elísios, São Paulo

PREPARE-SE:
06 e 07 de julho – Arraiá da Aldeia.
14 de julho - Corrente Egípcia.

