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Sabemos que todo ano é composto de momentos felizes e momentos menos felizes.
Esperamos que este ciclo que termina tenha sido proveitoso, que tenhas conseguido realizar 

muitas coisas e mudar tantas outras, pois, como na escola, cada ano entramos numa sala de aula 
para receber novas matérias importantes para o nosso crescimento, conhecer os novos professores 
que nos auxiliarão no que for permitido para que tenhamos um ano produtivo e conhecer novos 
colegas de jornada, os quais passam a fazer parte de nossa caminhada evolutiva.

É importante que cheguemos ao fim do ano com nossa parte realizada da melhor forma que 
formos capazes de fazê-lo, que assimilemos o maior número de conhecimentos que pudermos e que 
auxiliemos todos aqueles que foram colocados em nosso caminho para que pudéssemos ajudar no 
seu crescimento.  

Gostaríamos de terminar este ano de 2013, transmitindo uma receita que foi passada neste 
informativo no ano de 2005, e que achamos importante repeti-la: 

Receita para um panetone da felicidade
Ingredientes

1 xícara de amizade
2 xícaras cheias de compreensão

1 xícara de humildade
1 copo grande transbordando de alegria

1 pitada de bom humor
1 colher de fermento de personalidade cristã

Preparo

Meça as palavras cuidadosamente. Acrescente compreensão,
humildade e paciência, misturando tudo com muito amor. Não
deixe esfriar. A temperatura ideal é a do coração. A receita não
falha. Se alguém não gostar é porque tem o paladar estragado e

precisa consultar o quanto antes um médico chamado 

Jesus

É importante que o panetone seja dividido em 365 porções, para
que você e todos os seus possam todos os dias

do próximo ano saboreá-lo.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Receita da FelicidadeDia da Umbanda

Calendário de Giras de Assistência -  Abertura de 2014

FEVEREIRO DE 2014 : 01/02 - Crianças e Caboclos -
                                       15/02 -  Pretos Velhos e Exus
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