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Pontos de venda do livro:

 

DILER
Distribuidora e Livraria Espírita Renascer
Endereço: Praça Machado de Assis, 63 | Loja 1 
Boa Vista | Recife-PE (ao lado do Cine São Luís)
Fone/Fax: (81) 3222.7483 

Grupo Espírita Mahatma Gandhi
Endereço: Rua Pinto Junior, 121, Prado | Recife-PE

        O nosso  informativo tem como objetivo principal levar as notícias mensais de tudo que 
acontece no Mahatma Gandhi. Deixe seu depoimento, sua mensagem, participe das 
campanhas, dos seminários e das atividades da Casa. Dê a sua contribuição!!

EDITORIAL

«"

«Há um poder supremo, uma força dominante, que permeia e rege todo o Universo 
ilimitado. Você é parte desse poder."
PRENTICE MULFORD

A felicidade é um estado de espírito.
Se a sua mente ainda estiver num estado de confusão e agitação, os bens materiais não vão 
lhe proporcionar felicidade.
Felicidade significa paz de espírito.
DALAI LAMA

...onde quer que vá, leve a intenção de paz, amor e harmonia em seu coração."

MENSAGENS

12 -Andreza Silva

15 -Gerusa Lucena

Palavras da IRMÃ ÍSIS GARCIA
após coordenar o Estudo do Evangelho na nossa Casa | 22.05.2012

"Estou super feliz com o estudo de hoje sobre a FÉ, com Ana Barros e todos os irmãos presentes. 
Agora sim, estou sentindo o que o grande Lima fala sobre pregar o evangelho de Jesus, é muito 
gratificante e fortalecedor. Estou sentindo uma felicidade inexplicável. Obrigada pelo carinho de 
todos. Esse será o marco de muitos trabalhos. Eu quero mais." QUE ASSIM SEJA, IRMÃZINHA!!!

Enquanto procuras o lugar ideal estamos a vasculhar.
Enquanto não te acertas estamos a te esperar.
Mas, ande depressa por que o tempo de Deus não vai esperar.
Esperar pra que?
Se todos vós estais ainda a cantarolar e a brincar achando que tudo vem no seu tempo 
pire determinado, onde ações ainda são tão pequenas.
Porque são inferiores para tal.
Assim venhamos e convenhamos que todos nós estejamos a analisar e para catalogar a 
todos vós que estão a tão pouquíssimas elevações.
Onde vós próprios não são merecedores para a si mesmo libertar-se dos cataquismos 
psiquias onde divinas vezes ficam estagnadas a visualizações constantes dos obsessores 
fazendo parte do contexto em nossa vida.
Vidas, vidas; muitas vidas já vividas para descartar mais uma vez as pouquíssimas 
reencarnações onde o processo doloroso só fez com que vós sintam-se cada vez mais 
perdidos no tempo e no espaço.
Para vós sois o que sois, mas para nós são pequenos dentre muitos de nós.
Agradeço mais uma oportunidade de trabalho nesta Casa onde pouco de vós que 
"tentam" fazer por onde o processo celestial ajudarem a alavancar um pouco mais da 
situação em que se encontram.
Corram, pois, a hora é chegada.

 ANIVERSARIANTES do MÊS de JULHO

21 -Aderbal Júnior

23 - Fernando Medeiros

26 - Juliana Freitas

29 - Alcir Ramos

Psiquê | 13/07/2012
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Depoimento

Maria Lopes

Quando estávamos estudando no Evangelho, "A lei de amor", falei que achava 
que a paixão era também amor; com a discordância da maioria dos irmãos 
presentes, procurei fugir do assunto pedindo para dar um depoimento: então 
disse que nós éramos privilegiados porque, dispúnhamos de um dedicado 
médium que, por está todos os dias da semana presente na Casa, permitia que os 
nossos mentores, incorporados nos brindassem com cura, consolação e 
esclarecimento.
Não cheguei nem a terminar e veio o Irmão Psiquê, que ratificou essa nossa 
faceta, diferente de outras casas espíritas; ele foi categórico quanto á minha 
opinião, colocada logo acima, condenando-a.
Depois, no estudo sobre acupuntura, eu afirmei que estava apaixonada pela 
figura do Mahatma Gandhi, pelo grupo espírita que acertadamente leva o seu 
nome e pelas suas bonitas trabalhadoras, no bom sentido, é claro! Caso eu não 
fizesse essa ressalva, as minhas orelhas ficariam vermelhas quando eu chegasse 
em casa.
É que lá, a marcação é cerrada e constante; Já implicaram até por que tenho o 
hábito de levantar para falar, (tinha), porque já programei o meu "computador" e 
não estou me levantando mais, repararam? E também porque continuo a 
frequentar a Fundação Espírita Adolph Fritz, na Encruzilhada.
É que me considero um devedor, mais lá do que aqui, por enquanto.
E foi de lá que veio o conselho, num trabalho de desobsessão, de que eu deveria 
continuar assistindo as palestras das segundas-feiras e procurar outro centro para 
assisti-la aos sábados. Afirmava também, que eu tinha que resgatar, mas a 
temperatura da dor era eu quem dava e que deveria procurar outra casa espírita 
onde pudesse realizar atividades assistenciais para verificar a existência de 
pessoas com problemas e dores muito maiores que as minhas. Frequentei, por 
algum tempo a Casa de Amparo Espiritual, bem perto de onde moro, entreguei 
sopa, etc... e assisti as palestras às quartas-feiras (por que sábado?). Felizmente, 
vim dar com os costados aqui, onde a minha filha Mariza já trabalhava (só falta 
você levar a cama para lá).
Depois do ótimo seminário sobre psiquismo, juntando as pedras do quebra-
cabeça, cheguei à conclusão de que existem duas palavras mágicas, as quais me 
ajudam na obrigação de evoluir: hábito e atenção.
Se lerem prestando atenção, a mensagem de Joanna de Angelis que eu, por 
intimação, peguei a mania de distribuir "A grande transição", a palavra hábito é 
citada duas vezes.
Hábito - "A educação é o conjunto de hábitos adquiridos" - Pergunta 685, do livro 
dos Espíritos; Atenção - "Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o 
tempo"- Jesus (Marcos, 13:33) , trecho desenvolvido por Emmanuel, no livro 
"Vinha de luz", nº 87, psicografia de Chico.
Para não massacrar mais os amigos, um pequeno exemplo, triste, em que temos 
hábito versus atenção: um pai/mãe, todos os dias, passa costumeiramente na 
mesma sequência, por alguns locais, entre dois deles deixa o filho(a) na creche e 
vai trabalhar, mudando de costume (hábito), num determinado dia e ,não tendo 
o devido cuidado (atenção), esquece o filho(a) no carro; no trabalho, quando se 
lembra e vai correndo ver o querido entezinho está morto...

Por ser muito útil, peço que releiam o cap. XII - perfeição Moral, do LE, na parte 
que trata das paixões, em particular a pergunta 907.
Perdoe-me o Irmão Psiquê e também o professor Lima, mas parece-me que 
estamos falando linguagem diferente: eles, o amor crístico; eu, o amor a terra.
Por fim, meu testemunho sobre o grande bem que a acupuntura, que venho 
fazendo com o Lima, prescrita pelo Dr. Fritz, desde o inicio do ano, se não me 
engano, está me fazendo; caso tenham prestado atenção na minha conduta e nos 
meus hábitos, eu nem precisaria dizê-lo; fiz acupuntura lá fora, cerca de três anos 
e o progresso que obtive foi pouco. Edméa, minha mulher, mesmo sofrendo do 
Mal de Alzheimer, está outra pessoa, benza-te Deus! Agradecemos as atenções e 
o carinho que eu e minhas filhas estamos recebendo, rogo a Jesus que nos 
abençoe a todos. Nivaldo - devedor da FEAF e do GEMG.
P.s.: - Ana Cristina ama o que faz = Ana Cristina é apaixonada pelo seu trabalho. 
Por falta de cuidado (atenção), cai na escada - foi pior do que a queda do avião, no 
Pará. Alguém amorteceu a queda, com certeza.

Proteção de DEUS

EMMANUEL

"Ainda que fardos de sofrimento se amontoem na vida, permanece firme em tua fé, 
e em teu caminho.
Porquanto nenhuma tempestade, por mais arrasadora, te pode ARRANCAR A 
PROTEÇÃO DE DEUS."

Livro: Sinais de Rumo
(Francisco Cândido Xavier)

CARIDADE
O trabalho na caridade é remédio para muitos males do corpo e da alma - mais para 
os males da alma.
Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os 
espíritos obsessores armam para os homens na Terra.

Livro: O Evangelho de Chico Xavier
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