A escolha do tema
Um evento especialmente preparado para a discussão de um tema de interesse coletivo, haja vista
seus expressivos e alarmantes números. Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), em 2005, de
um total de 58 milhões de mortes ocorridas no mundo, o câncer foi responsável por 7,6 milhões, o qu e
representou 13% de todas as mortes. No Brasil, as estimativas para o ano de 2009, apontaram para a
ocorrência de 466.730 novos casos de câncer. Os tipos mais incidentes, para os homens, seriam os
cânceres de próstata e de pulmão e os cânceres de mama e de colo do
útero, para as mulheres. Um cenário preocupante, diante do qual fica
clara a necessidade de, no mínimo, discutir as causas que levaram, de
fato, “aquelas” células saudáveis a adoecer. Compreender tais causas é o primeiro passo
para permitir que o câncer se cure. Nesse processo, a alimentação é fator primordial.

Apoio da Prefeitura Municipal de Americana
A 16ª Conferência, além de toda parceria, patrocínio e rica colaboração que vem recebendo, conta, t ambém, com o
incomensurável apoio da Prefeitura Municipal de Americana. Através dele foi possível tornar gratuit a a entrada ao evento e
convertê-la numa ação solidária consistente em doações de itens apontados como indispensáveis ao bo m atendimento
dos pacientes acolhidos pelas instituições presentes no evento.
Pelo Hospital de Câncer de Barretos, respondendo à proposta da Fraternidade, foram apontados copos descartáveis e
leite condensado e, pelo Centro Infantil Boldrini, seringas (10 e 20 ml) e luvas (cirúrgicas e de procedimento) .
As justificativas de tais solicitações são basicamente a dificuldade no recebimento de doações dos referidos itens, uma vez
que, para as seringas, luvas e copos descartáveis, o consumo é excessivamente alto. Com relação ao leite condensado,
explica cuidadosamente o Hospital de Câncer de Barretos, que se trata de um ingrediente indispensável à qualidade das
receitas preparadas pela confeitaria da instituição, raramente recebidos em doações. Tais alime ntos são servidos
diuturnamenteaos pacientes e acompanhantes.

O ingresso
Para participar da 16ª Conferência de Metafísica e Autocura de Americana, o interessado deverá comparecer ao Teatro
Municipal, no dia 25 de outubro, a partir das 12h30, portando, no mínimo, um dos seguintes itens:

Cop os
Descartá veis

Le ite
Conensa do

Seringas de
10 e 20 ml

Luvas Cirúrgicas e
de Procedimento

O comparecimento sem a apresentação
dos referidos itens implica na não
participação no evento.
Esteja atento e exercite a
Caridade!!!

Nossos livros na Conferência
Em mais uma oportunidade, a Fraternidade Lux levará à 16ª
Conferência a maior prova de uma luta incansável: sua literatura.
Motivo de orgulho, os livros até hoje editados muito representam
ao grupo como um todo. Neles estão contidas lições preciosas que
são a verdadeira manifestação da vida. Da simplicidade da
linguagem adotada ao mais alto grau de reflexão proposta, trazem
leituras que a todos servem, a todos se aplicam, sem qualquer
distinção. Oportunizam uma melhora incomparável à vida de
qualquer ser humano predisposto ao enfrentamento de si mesmo.
No dia 25 de outubro, os livros estarão à sua espera, permita-se!
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