São Paulo, 26 de novembro a 02 de dezembro de 2018 - Edição nº 544
“Benfeitor - é o que ajuda e passa; Amigo - é o que ampara em silêncio; Companheiro - é o que colabora sem
constranger; Renovador - é o que se renova para o bem.” (Chico Xavier - Pelo espírito André Luiz)

DOAÇÃO

BAZAR DE NATAL DA FTM
ÓTIMAS SUGESTÕES
PARA
PRESENTES/LEMBRANÇAS
DE NATAL.

Estamos compondo as Cestas de Natal 2018 das
famílias do “Programa Cesta Básica da FTM”

ABERTURA: DIA 27/11/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 18H
ENCERRAMENTO: DIA 06/12/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS

Favor entregar as doações até o dia 05/12/2018
(quarta-feira) na Equipe da Cesta Básica da FTM.

20H

Local: Sala do 1º atendimento da FTM - Rua dos
Jornalistas, 101 – Jabaquara - Informações:
Secretaria da FTM

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO E
FORMATURA - FTM 2018
“NOITE TROPICAL”

A relação para a doação dos produtos encontra-se à
disposição nos murais de comunicação da FTM.

A Diretoria de Assistência Social agradece sua ajuda
durante todo o ano de 2018.

CURSO DO TERCEIRO MILÊNIO - 2019
Aberta as inscrições para novos alunos
Início: 30 de Janeiro
Duração: 2 anos
Horários: Às quartas-feiras das 14h30 às 16h30 ou
das 20h às 22h
Informações e inscrições:
Secretaria da Instituição Fraternidade Terceiro
Milênio

Um pouquinho mais e já encerraremos mais um ciclo
da nossa jornada. Com certeza foi muito bom ter
percorrido com vocês esse caminho.
Vamos agradecer cada vitória conquistada, cada
obstáculo superado e nos preparar para um novo
ciclo que, com certeza, vai nos trazer muitas alegrias!
Venha então confraternizar com a gente nesta festa.
Dia: 01/12/2018 (sábado) das 19h às 24H
Local: Local: SALÃO CROATIA SACRA PAULISTANA –
Av. Gal Valdomiro Lima, 650 – Jabaquara - SP
Convites R$ 20,00
(somente antecipados) na
Secretaria da FTM - Rua dos Jornalistas, 101 –
Jabaquara – SP - Tel. 5012-5837

ANIVERSÁRIOS
Dia 30 – Mercedes Penteado
Dia 01 – Vanderlucia Antoniassi

Rua dos Jornalistas nº 101 - Cidade Vargas – SP
Tel.: 11 5012-5837 ou
email: ftm@portalftm.org.br

CURSO INFORMÁTICA BÁSICA – 2019
Módulo INTERNET, SISTEMA OPERACIONAL
E CELULAR
60hs/AULA
Início: 02/02/2019
Aos sábados - das 13h às 16h
Inscrições abertas na secretaria da FTM (a partir dos
14 anos)
Rua dos Jornalistas nº 101 - Cidade Vargas - São
Paulo - Tel.: 11 5012-5837
Documentos necessários para inscrição: RG, CPF e
comprovante de endereço.
Curso Gratuito

Informativo da Instituição Fraternidade Terceiro Milênio, desenvolvido sob a supervisão da Equipe de Comunicação.
Rua dos Jornalistas, 101 – Jabaquara – CEP 04318-000 - São Paulo – SP - Tel.: (011) 5012-5837 –
CNPJ nº 64.726.466/0001-51 Site: www.portalftm.org.br - e-mail: vozdomilenio@ftm.org.br –
Doações: Banco Itaú – Ag. 0885 – c/c 28161/8
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CURSOS FTM
AGENDA PARA FINAL DE 2018 E INÍCIO DE 2019
❑ Dia 26/11/2018 - Encerramento individual das salas dos cursos da segunda-feira noite.
❑ Dia 28/11/2018 - encerramento individual das salas dos cursos da quarta-feira tarde e noite.
❑ Dia 01/12/2018 - 19h - Confraternização e Formatura FTM 2018 “NOITE TROPICAL" no Salão CROATIA
SACRA PAULISTANA (informações e convites na secretaria da FTM):
✓ Confraternização de fim de ano para todos os Trabalhadores, Alunos, Assistidos e Convidados.
✓ Entrega de diplomas dos alunos do 2º ano do Terceiro Milênio (noite), alunos do 2º ano do
Desenvolvimento Mediúnico (tarde/noite) e trabalhadores/alunos do Aperfeiçoamento.
❑ Dia 03/12/2018 - 20h - Encerramento geral dos Cursos no salão de palestras e Consagração dos Novos
Trabalhadores da FTM. Entrega do símbolo da FTM e do estatuto da Casa para os alunos do 2º ano do
Desenvolvimento Mediúnico (tarde e noite).
❑ Dia 14/12/2018 - 20hs - Encerramento geral 2018 FTM e Confraternização com a Chama Violeta da
Transmutação e do Perdão no Salão de Palestras da Casa para todos os Trabalhadores e Alunos.
==========================================================================================
❑ Dia 07/01/2019 - 20hs - Retorno das atividades da FTM, com harmonização do 1º Raio: Mestre El Morya
– AZUL – Conselho Deliberativo da FTM - (Na impossibilidade de participar neste dia, o trabalhador
deverá passar pelo SOS para liberação nas atividades de 2018).
❑ Semana de 28 janeiro 2019 - Retorno das aulas (alunos da segunda e quarta), exceto “Aperfeiçoamento",
visto que voltam junto aos trabalhadores.

COTAS DO CONSÓRCIO DE IMÓVEL DA FTM
Prezados Cotistas
A partir do dia 17/12, a FTM entrará de recesso, encerrando suas atividades de 2018. O retorno ao
funcionamento normal acontecerá no dia 7 de janeiro.
Aproveitando, agradecemos a todos que até a presente data vem contribuindo para a realização do nosso
sonho na aquisição de uma sede própria.
Continuamos necessitando da ajuda de todos, principalmente neste período de férias em que a Casa não
estará em funcionamento e precisamos honrar com o nosso compromisso.
Pedimos então que continuem mantendo em dia o pagamento de sua cota e também o nosso convite para que
novos companheiros se unam a nossa causa. A aquisição de cotas pode ser feita junto a secretaria da FTM ou
para maiores esclarecimentos com a Diretoria Financeira da Casa.
Muito Obrigado a todos que acreditam e que se esforçam para que nossa maravilhosa Casa de Luz continue
firme em seu trabalho no plano físico.
Desejamos que neste Natal que a Luz de Deus ilumine seus corações e que a prosperidade espiritual, mental e
material, seja abundante em sua vida durante todo o ano de 2019.
Conselho Deliberativo FTM
SP. 19/11/2018
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