
SEMINÁRIO INTERNACIONAL  
INERGETIX CORE BRASIL 2018 

13 E 14 DE OUTUBRO 2018 
CURITIBA | PR 

 

1 
 

Após o Seminário Internacional Inergetix, 
convidamos você a se juntar a nós para uma 
viagem ao João de Deus (Casa Dom Inácio). 

(Por favor,confirme sua participação) 
 

 
Símbolo criado pelo João de Deus para apoiar seu trabalho com o CoRe 

João de Deus - João Teixeira de Faria, internacionalmente conhecido como 

João de Deus ou John of God, é sem dúvida o médium inconsciente mais 

poderoso hoje em dia e possivelmente o melhor médium de cura conhecido 

dos últimos 2000 anos. No entanto, João é um homem humilde e muito 

claro sobre uma coisa: “Eu não curo ninguém. Deus cura e, em sua infinita 

bondade, permite que as Entidades curem e consolem meus irmãos. Eu sou 

apenas um instrumento nas mãos divinas de Deus. ”- João de Deus. 

Itinerário: 

 

* 13 e  14 de outubro – Seminário 

https://www.inergetix.com.br/seminar 

 

* 16, 17, 18, 19 e 20 – Viagem a João de Deus. 

 

https://www.inergetix.com.br/seminar
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• No dia 16 voaremos para Brasília, capital do Brasil, e de lá teremos 

um ônibus esperando para nos levar até Abadiânia onde está 

localizado a Casa Dom Inácio – João de Deus. O custo é de cerca de 

R$ 75,00 - 1 e meia hora de viagem. 

• 17, 18 e 19 - sessões na CASA DOM INÁCIO – JOÃO DE DEUS 

ou natureza espetacular ao redor para explorar.  

• Dia 20 -  vôo de retorno para Curitiba ou São Paulo (ou outro destino 

de sua escolha). 

 

Vôo: 

Vôo direto para João de Deus, o qual o grupo já está fazendo reservas. Por 

favor, observe os horários, pois há vários vôos). 

LATAM Airlines - 9:50  (CWB) - chegada 11:45  (BSB) 

 

Se o seu retorno for para SP- 11:10 (BSB) - 12:55 (GRU)  

 

Se o seu retorno for para Curitiba- 11:10 (BSB) - 13:05 (CWB)  

 

- valor retorno para SP está R$ 499,00 e para Curitiba R$ 406,00, sujeito a 

alterações.  

- o vôo que retorna para Curitiba sai no mesmo horário (11:10),  então 

podemos voltar juntos para o aeroporto em Brasília. 

Você deve fazer as reservas dos seus vôos. Aqui estão os códigos dos 

aeroportos: 

Curitiba - CWB  

 

Brasília - BSB  

 

São Paulo - GRU 

 

Utilize www.kayak.com ou www.decolar.com.  

 

Pousada em Abadiânia: POUSADA IRMÃO SOL IRMÃ LUA  

 

Valor: R$ 170,00 por pessoa/por dia - com café da manhã, 

almoço e jantar incluso. 
Após a sua confirmação, faremos a reserva para você. 

http://www.kayak.com/
http://www.decolar.com/


SEMINÁRIO INTERNACIONAL  
INERGETIX CORE BRASIL 2018 

13 E 14 DE OUTUBRO 2018 
CURITIBA | PR 

 

3 
 

Apenas deixe-nos saber se você precisa de um quarto triplo, duplo ou 

individual. 

Pagamento somente em dinheiro direto na pousada. 

  

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g2440582-d2649284-Reviews-

Pousada_Irmao_Sol_Irmao_Lua-Abadiania_State_of_Goias.html 

 

Abadiânia é uma pequena cidade no interior de Goiás e a maioria das 

pousadas de gerência familiar. 

Os locais são simples, mas limpos, seguros e servem comida fresca com 

frutas e legumes. 

 

Algumas dicas úteis: 

 

• Vacinas: Não há requisitos para vacinação, a menos que você esteja 

viajando para a Amazônia ou pretenda chegar de certos países tropicais. 

• A temperatura em Curitiba em outubro é de aproximadamente 23ºC 

durante o dia e 15ºC durante a noite. 

• Em Abadiânia de 30C a 20C. 

• Por favor, informe-se sobre seu VISTO: 

http://www.consulatebrazil.org/waivedvisas.htm ou verifique com a 

Embaixada ou Consulado em seu próprio país. 

• Os hotéis em Abadiânia só aceitam pagamento em dinheiro, assim como a 

maioria dos estabelecimentos na cidade.  

 

 
Entrada da CASA DOM INÁCIO 

 

Na Casa Dom Inácio - João de Deus: 

 

Há sessões pela manhã e à tarde, às quartas, quintas e sextas-feiras. 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g2440582-d2649284-Reviews-Pousada_Irmao_Sol_Irmao_Lua-Abadiania_State_of_Goias.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g2440582-d2649284-Reviews-Pousada_Irmao_Sol_Irmao_Lua-Abadiania_State_of_Goias.html
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Início às 8 horas e no período da tarde às 14 horas. 

É necessário estar vestido de branco. 

 

Quando chegamos lá, precisamos ir até a loja para obter o ticket de 

primeira vez e depois aguardar a chamada para a fila. 

 

Quando termina a sessão, todos devem tomar a sopa que faz parte do 

tratamento. 

 

Enquanto estiver na Casa é muito importante não cruzar os braços ou as 

pernas, para que você não quebre o fluxo de energia. Os espíritos da luz 

estão trabalhando em você, eles sabem o que você precisa. Então, 

aproveite o tempo para se concentrar para agradecer, pensar no que 

necessita e orar.  

 

Você pode levar fotos de seus amigos ou familiares que precisam de ajuda. 

Basta escrever atrás da imagem: nome completo, data de nascimento, 

endereço e o pedido. Leve a imagem na fila, uma foto e uma pergunta por 

vez e peça ajuda ao João de Deus ou simplesmente coloque a foto no 

triângulo para que a pessoa possa receber uma bênção.  

 

Quaisquer dúvidas que tenha na Casa, pergunte a uma das pessoas que 

trabalham lá, eles ficarão felizes em ajudá-lo. 

 

Leia mais sobre o João de Deus, a Casa e sua cidade clicando no link 

abaixo: 

 

http://joaodedeus.com.br/plus/ 
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Kiran ao lado da imagem de Dom Inácio de Loyola, mentor espiritual da 

Casa 

 

Não hesite em nos enviar uma mensagem se tiver qualquer dúvida 

sobre o evento: 

 

Débora debora@healthnavigator.net   

 Edson edsonnc@naturevitta.com.br  

 Ieda iedavb@naturevitta.com.br 

 

Espero que você faça parte desta jornada espiritual conosco! 

 

mailto:edsonnc@naturevitta.com.br
mailto:iedavb@naturevitta.com.br

