VIVA NOSSA IRMANDADE!
"A luz da flor mimosa
Deste jardim perfumoso
Havendo força de vontade
Nada para nós é custoso"

O Cruzeiro - 59.4 - Mestre Irineu

- Fardamentos
Os trabalhos de cura seguem acontecendo,
sempre em pequenos grupos e seguindo todos
os protocolos de segurança.
Nestes trabalhos já realizamos fardamentos de
irmãos e irmãs que sentiram seu chamado em
meio à pandemia.
Seguimos
orando
para
futuramente
formalizarmos esses fardamentos em um
trabalho com os batalhões cheios novamente.
Assim seja!
- Corrente do Bem
Seguimos com o nosso apoio às famílias que
necessitam de mantimentos ou apoio nas
despesas essenciais, como água e luz.
Nosso apoio na Corrente do Bem segue
também para os irmãos e irmãs que querem se
fardar e não estão com condições financeiras
para uma farda nova no momento. Caso tenha
alguma peça e possa doar, será bem-vinda!
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- Nossa Senhora dos Navegantes
Dia 02 de fevereiro foi dia de Nossa Senhora
dos Navegantes, padroeira da cidade de Porto
Alegre.
Pelo sincretismo religioso, esse mesmo dia é
celebrada Yemanjá, rainha das águas.
Nesse dia, fizemos uma apuração do Santo
Daime. Um primor!
Agradecemos aos irmãos e irmãs que nos
auxiliaram.
Viva o Santo Daime!
Viva Nossa Senhora dos Navegantes!
Salve Yemanjá!
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- Live - Reino de Yorimá
Dia 12, sexta-feira, tivemos a live do Caderno
de Pontos Reino de Yorimá, com a
apresentação dos pontos recebidos pela irmã
Márcia
Erig,
dentro
do
estudo
de
desenvolvimento mediúnico da Terreira
Caminho da Luz.
Ainda não assistiu? Clique aqui.
- Sambastião
Fevereiro também é mês de Carnaval e, como
tudo tem sido adaptação, fizemos uma folia
um pouco diferente:
- Pelas redes sociais, a mana Ana Luísa Araújo,
junto da sua família, ensinou como fazer
fantasias super criativas e de forma
sustentável!
Ainda não viu? Clique aqui.
- No dia 15, segunda-feira, tivemos uma live
super animada, com música, contação de
histórias e, claro, com as crianças fantasiadas!
- E, para encerrar, no dia 16, terça-feira,
fizemos a Vivência de Plantio para as crianças.
A proposta do movimento foi de ensinar,
passo a passo, como cuidamos das plantas tão
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importantes para fazermos o Santo Daime.
Foi uma tarde muito divertida e de muito
cuidado com a natureza. Fizemos berçários
com mudinhas de rainha, plantamos as
rainhas e jagubes que já estavam no tamanho
ideal para ir para a terra e também plantamos
mudinhas frutíferas, que fazem parte da nossa
agrofloresta!
O evento contou com os protocolos de
segurança e foi aberto para todas as idades.
Viva nossa irmandade!
Viva as crianças!

Quer contribuir?
Igreja CHAVE de São Pedro
Banco Caixa Econômica Federal (104)
AG: 0958
CC: 00002039-0
CNPJ: 04.437.655/0001-82
PIX: 04437655000182
- Depoimentos
Após os trabalhos de cura recebemos o
carinho dos irmãos e irmãs que se fizeram
presente em matéria:
"É um prazer enorme poder prestar esse
serviço e ao mesmo tempo receber toda essa
clareza nas nossas vidas também."
"Trabalho primoroso. Tomamos bastante Santo
Daime. Todos muito na força. Bastante
doutrinação e seriedade. O daime vem arrocha
e depois vem a cura.. a leveza e a alegria. O
Mestre sempre dando jeito no salão. Gratidão,
gratidão, gratidão."
"Encheu de vagalumes dentro do salão!"
"Muita gratidão, a corrente de trabalho estava
Divina, a vibração do trabalho uma leveza que
me resplandece. Gratidão pela convocação!"
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- Contação de "causos"
Histórias do Santo Daime pelo Padrinho
Wilton George, o Administrador.
COMO ME TORNEI ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS
Nunca gostei de ser chamado de Padrinho.
Sempre que ouvia subia um arrepio pela
espinha! Em um Trabalho, tomei bastante
Santo Daime e perguntei para Ele: "Me diz o
que sou no salão?"
Ele prontamente me disse assim:
"Tu não és o Padrinho, Padrinho são os
caboclos e os anciões da Doutrina; tu não és o
Dirigente, é coisa de motorista; tu não és o
facilitador, coisa de mega palestrante e tu não
és o animador, pois não é o bobo da corte; tu
és o Administrador Espiritual dos Trabalhos."
Pensei comigo, isso é coisa de charlatão!!! E
Ele me disse:
"Estou te abrindo uma porta, aproveita se
quiser!"
E em minha miração vi um diploma vindo do
Astral. Ali recebi o meu diploma de
Administrador Espiritual dos Trabalhos. No
outro dia me inscrevi no vestibular e por
incrível que pareça, depois de 25 anos sem
estudar, passei milagrosamente.
Me formei em 2005 e fiz duas pósgraduações.
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Ralei bastante, tive que ter aulas particulares
de matemática financeira, operações na HP
12C e a incrível cadeira de estatística. Esta em
particular me exigiu um monte. Na minha
formatura, meu professor do TCC me lança:
"Wilton, que pena, você perdeu a Láurea
Acadêmica por 0,3 pontos. Minha média foi
9,2 e com 9,5 eu ganhava a Laurea. Falei para
ele:
"Não me sinto derrotado em nada, não vim
aqui atrás da Láurea, vim aqui para aprender
administração."
E hoje todo mundo me chama de Padrinho,
entendo como quem abriu uma porta para que
as pessoas pudessem se conhecer e se
iluminar.
O meu conhecimento foi forjado por muitos
copos de Santo Daime e ainda tenho muito
que aprender. Afinal, a prova que meu
curriculum está aberto é que estou ainda vivo.
E esta aula só termina quando nos
ausentarmos deste mundo.
Viva o Santo Daime!
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- Gotas do Astral
Reflexões da Madrinha
Ferreira.

Cristiane

Gaiger

POR ONDE ANDAVAS NOS TEMPOS DE
JESUS?
Nosso chá existe desde antes de Jesus. Essas
plantas, o Jagube e a Chacrona (Rainha), já
comungavam desse poder sagrado.
Ao consagrar o Santo Daime você abre as
portas do conhecimento, expandindo e
aprofundando de acordo com a sua
disponibilidade. Sua elevação ética, moral e
espiritual
acontece
através
da
conscientização de suas ideias e de como
você as pratica. Sua luz, seu Sol interior vem
iluminar e buscar sentido somente se assim o
desejar. Como é?
Assim como as notas musicais ou as cores do
arco-íris, nós temos oitavas a serem vencidas
em busca da perfeição, em busca da Verdade
Divina, em busca da luz! Nosso movimento
pode ser coerente ou incoerente com nossas
palavras e atitudes. Podemos evoluir na ideia,
na mente e ficar preso à matéria e seus
pecados capitais. Cada pecado tem sua
virtude, nos mostrando a dualidade da vida.
Este mundo dual acontece neste plano a
partir do conhecimento da luz e da sombra; e
podemos entender como opostos ou,
podemos interpretar e ver sob um aspecto de
complemento.
O mundo está em movimento e em movi-
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mento nosso corpo vive: a sístole e diástole, a
inspiração e expiração. Um não é melhor que
o outro, dependemos desse movimento de
contração
e
expansão
para
nosso
desenvolvimento. O sol ilumina 24h de acordo
com o seu ponto de vista. Ou você pensa que
ele se apaga? Onde está a escuridão?
Encontramos a escuridão em nossas emoções,
nesse campo do imaginário, das lembranças
esquecidas de nossas raízes. Aos poucos, com
este chá, vamos iluminando cada espaço do
nosso coração a fim de nos conhecermos um
pouco mais, saber que não é somente a ideia
do movimento que me move e sim o instinto,
a vontade, a motivação, o desejo.
Jesus teve um desejo: ser exemplo. Não
chegou dando ordens, chegou iluminando a
quem quisesse seguir com ele. Se você, hoje,
deseja seguir com ele, preste atenção e
discipline sua mente para que suas emoções
não conduzam sua carruagem abismo abaixo.
Permita que seu Eu Superior, que seu guia
mostre o Amor que existe em seu coração
para a manifestação do Eu divino, para
compreender que chegou o tempo do Nós e
que olhar somente para as minhas
necessidades faz com que eu me perca no
labirinto dos desejos e das ideias e não veja
mais o caminho a seguir. Agradeça, olhe para
frente veja como você faz parte desta União, e
diga Eu Sou!
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- Resposta dos(as) leitores(as)
Na edição passada, a madrinha Cristiane pediu
um hino que representasse as respostas de
todas as perguntas que ela deixou para
reflexão.

- Tirinha
Em parceria
Gonçalves.

com

o

cartunista

Rodrigo

Confira uma das respostas:
#88 - Eu vivo com meu Mestre - O Justiceiro
- Pad. Sebastião

Quer sugerir uma pauta para o jornal?
Envie sua sugestão até o dia 10 do próximo mês para

igrejachavedesaopedro@gmail.com.

ANIVERSARIANTES

FARDADOS (AS) DO CHAVE
01 - Rafael Haubert
03 - Gisele Vaz Fernandes Cordeiro
04 - Deise Rocha
04 - Mônica Rivero
11 - Márcia Erig

18 - Victoria Rocha
19 - Patrícia Fraga Ribeiro
20 - Miguel Constant
20 - Roney Alencar
25 - Gabriel Bizzo

Siga o CHAVE:
@igrejachavedesaopedro
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@chave.org.br

CHAVE de São Pedro

www.chave.org.br
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