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Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PEEDITORIAL

  Faça parte do nosso informativo. Contamos com a sua 
participação e colaboração!

Diante das evidências e ocorrências no planeta Terra, donde a humanidade é parte 
íntegra desses acontecimentos, pelo que lhe faculta as probabilidades espinhentas, no qual lhe 
concerne, são muitas e serão muitas mais, as complicações psíquicas provenientes da má 
conduta dos sentimentos exaltados pelos que lhes competem.

Sabe-se muito bem que o Sistema Planetário se transforma a cada instante e o planeta 
Terra e os seus habitantes terráqueos, de uma forma ou de outra estarão sujeitos às 
modificações fluídicas, no qual o planeta está sendo submetido pela transição planetária, 
entretanto os terráqueos necessitam da contextura vivencial, no qual está sendo submetido, na 
sistemática atmosférica da transformação em vosso planeta.

Instruir-se evangelicamente, se enquadrando progressivamente, assiduamente no 
ensinamento do Cristianismo, no qual o mentor espiritual ou Nazareno, ou Messias, em suas 
pregações bíblicas destacou acima de tudo o sentimento do amor. Estamos falando de um 
sentimento universalista incondicional, para que a reparação íntima seja em tempo imediatista.

Assim, como o planeta sujeito às transformações constelativas, seus habitantes ou 
terráqueos serão de uma forma ou de outra, pungentes ao caminho de uma nova dimensão, 
dimensões diversas existentes no Sistema Planetário, a serem denominadas para os facultativos 
de sentimentos elevados em dever moral ao redentor da vida eterna.

PSICOGRAFIA

Psicografado por Ândrocles K. Lima

do Espírita Rama ou Ramatís |23.02.2013

A preparação para o recebimento da nova 
caminhada deve existir em plena harmonia para os 
devotados com vocação aos determinados 
sentimentos que ele desenvolva, a inteligência junto 
a seres supremos. A religiosidade, o início da busca 
infinita do aperfeiçoamento espiritual.

01 -  Ariane Barros

09 - Mª Fernanda (Taci/João)

13 - Adriana Barros
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Premiação:  PULSEIRA DE OURO

Data do Sorteio: 02/Fevereiro

Extração da Loteria Federal:
Nº 04733

Bilhete: Nº 40.691

Ganhadora: KAMILA ATAÍDE

(Rifa - Nº 691)

RESULTADO DA RIFA

Vida: É o amor existencial;
Razão: É o amor que pondera;
Ciência: É o amor que investiga;
Filosofia: É o amor que pensa;
Religião: É o amor que busca Deus;
Verdade: É o amor que eterniza;
Fé: É o amor que transcende;
Esperança: É o amor que sonha;
Caridade: É o amor que auxilia;
Sacrifício: É o amor que esforça;
Renúncia: É o amor que se depura;
Simpatia: É o amor que sorri;
Trabalho: É o amor que constrói;
Indiferença: É o amor que se esconde;
Paixão: É o amor que se desequilibra;
Ciúme: É o amor que desvaira;
Egoísmo: É o amor que animaliza;
Orgulho: É o amor que envenena;
Vaidade: É o amor que embriaga.
Finalmente, o ódio que julgas ser a antítese do amor,
não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente.

TUDO É AMOR

Chico Xavier



Mês
 

2ª Domingo 
do Mês: 

 Pintura 
Mediúnica e/ 

ou 
Seminário

Último 
Domingo:

 Visita 
Mirueira

 

Todo Domingo:
 Campanha 

 do Quilo

 

Todo Sábado:

 
SOPA e/ ou 
MUNGUNZÁ

2ª Sexta-Feira
do Mês:

Desenvolvimento 
Mediúnico

Sábado:

Confecção 
Cestas Básica 

3ª Sábado 
do Mês:

Bazar

1º 
Sábado 

do
Mês:

Reunião 
do GT
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CALENDÁRIO MENSAL DO G. E. MAHATMA GANDHI
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A melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos dois anos foi ter chegado à Casa 
de Luz Mahatma Gandhi.
Mudanças maravilhosas começaram a ocorrer comigo a partir das reflexões aos 
ensinamentos da Casa (do nosso querido Lima e dos nossos amigos e irmãos espirituais). 
Foi o início de uma reforma interior baseada na Doutrina Espírita e na vontade de melhorar.  
Luta constante com meus pensamentos e meus sentimentos! Hoje sei que eles emanam 
fluídos positivos ou negativos... Meu Deus, como pecamos!  Seja por atos ou 
pensamentos, não importa!  É difícil mudar comportamentos, mas aos poucos, percebi 
que podemos melhorar SIM! As mudanças aparecem, sutilmente, bem pequeninas, e vão 
crescendo gradativamente... Elas continuam, e sei que continuarão ocorrendo, porque o 
aprendizado não cessa nunca - sempre teremos algo novo para aprender... 
Eis um aprendizado: Tenho acompanhado e assistido bem de pertinho o processo 
degenerativo de um corpo já fraquinho pela Doença de Parkinson (minha mãe) - que de 
acordo com o Espiritismo, é uma doença cármica, de origem espiritual, assim como o 
Alzheimer e alguns tipos de câncer. Apesar disso, sinto-me fortalecida e tranquila - Deus, 
em sua imensa bondade, nos prepara aos pouquinhos para as situações mais difíceis do 
nosso percurso na Terra. Minha mãe, por sua vez, ignorou durante muito tempo nosso 
pedido para iniciar o tratamento com a acupuntura, até que um dia, aceitou que a 
levássemos... Lima, com seu imenso amor, iniciou seu tratamento. E, mesmo em estágio 
mais avançado, conseguiu cessar as dores que ela sentia... Hoje, encontra-se serena e 
tranquila espiritualmente. 
Uma coisa é certa: sempre temos muito a agradecer...
Hoje, entendo um pouco mais a importância do bem estar espiritual e, que este é que nos 
conduz ao bem estar físico e mental.
Obrigada, meu querido Jesus Cristo por todas as coisas boas que me destes no decorrer da 
minha vida, e que me dás o tempo todo; também me refiro ao Sol e a Lua que iluminam 
meus dias e minhas noites e que eu os contemplo sempre, mas não agradeço o quanto 
deveria; agradeço pelo pão de cada dia; pelos meus filhos; pela minha família; pelos meus 
amigos; pelo meu trabalho...
... Agradeço-te ainda querido Pai, por fazer parte do Grupo Mahatma Gandhi e ter 
encontrado tantos amigos queridos, assim como, me tornado trabalhadora da Casa - na 
qual pretendo ajudar o próximo por meio de teus ensinamentos...
Agradeço também pelos momentos difíceis tão constantes em minha vida, pois aprendi 
aqui que com eles melhoramos e podemos sair fortalecidos para enfrentarmos as 
adversidades que vão surgindo, e que, tudo isso, nos conduz ao controle emocional e ao 
melhoramento dos nossos sentimentos; chegamos até mesmo a modificá-los...
Agradeço especialmente querido Jesus, por ter colocado em nossas vidas, nosso Amigo de 
Luz - nosso médium amado, Lima, "responsável" por todas as boas mudanças em cada um 
de nós, através do seu amor; obrigada, por nos enviar seu Mensageiro Divino - nosso Anjo 
Protetor, João Emmanuel (Joãozinho) que tanto faz por cada um de nós; obrigada, por nos 
permitir tantos ensinamentos e orientações, por meio de espíritos iluminados tão queridos 
nesta Casa, como Dr. Fritz, Irmão Psiquê, e tantos outros...  Somos, sem dúvida, 
privilegiados e presenteados por estarmos aqui!
Estamos aprendendo a por em prática os Teus ensinamentos, Senhor Jesus Cristo, e a 
exercitar o maior sentimento que nos ensinaste - O AMOR!

DEPOIMENTO

MÔNICA ATAÍDE | Fev/2013

Em presença do Sol Central
as pequeninas estrelas nada são,
mas na noite sem luar
todas juntas iluminam o céu.
Meu desejo é que cada um de nós,
trabalhadores do GEMG,
seja uma minúscula estrela
na noite das fraquezas e iniquidades humanas
vencendo, cada um, sua própria obscuridade.
Que o amor de Jesus Cristo nos guie
como farol luminoso;
Que o amor de Maria
alimente nossos corações;
Que o amor de João Emmanuel
nos fortaleça no tempo e espaço;
Que o amor de Ândrocles Lima
nos inspire dia a dia.
O Deus dentro de mim
saúda o Deus que existe em vocês.

REFLEXÃO

Lêda Dias

Pensamentos
"Não te lastimes quando as circunstâncias te exigirem essa ou aquela mudança,
isso é sinal de que a vida te favorece a renovação."

"Quem aprende a ouvir com atenção, aprende a falar com proveito."
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