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Receita para um panetone da felicidade

506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

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!

Queremos desejar a todos um Feliz Natal e que o Espírito Crístico desperte em nós 
cada vez mais a capacidade de amarmos, pois sabemos que a maior força deste universo 

é o amor.
Que mestre Jesus abençoe o seu lar com saúde, harmonia, humildade, sabedoria, 

equilíbrio e transborde seu coração com amor.
Que no ano que vem possamos estar juntos novamente sempre procurando 

aprender a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus.

Feliz natal e um Ano Novo repleto de realizações é o que deseja a todos o Centro de 
Umbanda Caminhos de Luz. 

Retornaremos nossas atividades no dia 17/02/2006



Quadro de Avisos

Workshop Auto Estima: Em Busca de Si Mesmo.

Calendário de Giras Assistenciais:

           Dezembro: 02/12 - Crianças e Caboclos; 
                16/12 - Pretos Velhos e Exus;

Fevereiro: 17/02 - Crianças e Caboclos; 
               

Calendário de Giras passes: 

   Dezembro:06/12 - Terça-feira;

>

> Campanha Natal: alimentos não 
perecíveis. Contribua com a doação 
de um kilo de alimento

> Escreva-nos enviando temas que 
gostaria que fossem abordados neste 
informativo:

>

> Maiores informações: 
> 3234-5761 (Marco/Zulene)                                   

3316-3393 (Cristiano)

 

caminhosdeluz@terra.com.br

P a l a v r a s d e L u z 
Deus em sua grande sabedoria nos deu a natureza 

farta com suas cores e luzes...
À noite, a luz da lua e estrelas e com tudo isso 

continuamos a reclamar, reclamar, pensamentos revoltos e a 
natureza nos entende mais ainda, traz o vento para 
acordarmos e a chuva para refrescarmos o corpo e o 
pensamento.

Falta alguma coisa?  Não, está tudo em  ordem!
Ah! Falta sim, nós agradecermos todas as bênçãos, 

vamos agradecer em oração, silencio e paz no coração.
Feliz Natal e um Ano repleto de equilíbrio e 

compreensão à humanidade.

Que Oxalá abençoe como sempre o faz...

                          Caboclo Rompe Mato
médium Zulene

O grupo Palavra de Luz espera ter contribuído 
com as mensagens transmitidas pelas entidades da 
corrente de Umbanda e também dos irmãos 
desencarnados neste ciclo de 2005, levando 
palavras de crescimento e conforto espiritual a todos.

Esperamos continuar a  ser merecedores no 
ano de 2006 de receber novas mensagens, 
orientações e compartilhá-las com todos.

Desejamos a todos um Natal repleto de amor 
e bênçãos para que os sonhos que desejam sejam 
realizados no ano vindouro.  São os nossos sinceros 
votos.

Grupo Palavras de Luz

O Workshop realizado dia 26 de novembro, no Clube de 
Meditação Amygo, foi um sucesso. Os psicólogos trabalharam a 
auto estima através de diferentes técnicas e vivências 
psicológicas.

A proposta do Centro de Umbanda Caminhos de Luz em 
promover estes cursos é de que as pessoas despertem e 
descubram o seu valor e a sua grandeza. Auto-estima significa 

gostar de si mesmo. O primeiro passo para isso, portanto, é se conhecer, pois não se 
pode amar nem se dar valor ao que não se conhece. 

É a capacidade que uma pessoa tem de confiar em si própria, de se sentir 
capaz de enfrentar os desafios da vida;  é saber expressar de forma adequada para si 
e para os outros as próprias necessidades e desejos, é ter amor próprio... 

Em suma, é saber que você tem o direito e merece ser feliz! 
Por isso aguardem: para o próximo ano já estão sendo elaborados novos 

cursos, que abordarão sempre temas  importantes para a evolução do ser.  
Parabéns a todos os que participaram deste Workshop, pois vocês são 

pessoas que já despertaram para a importância de  investir em si próprio.
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