
12 / 10/ 2012

  FESTA DO

DIA DAS CRIANÇAS

Colabore com doações de
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        Para que o nosso informativo fique cada vez melhor, dê sua contribuição com 

mensagens, depoimentos, fotos, orações, entre outros assuntos. Participe!!

EDITORIAL

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

07 - Maria Luiza Falcão

07 - Maria Graças Mateus

11 - Pollyana Bezerra

15 - Ana Christiane Barros

29 - Mônica Cabral

  ANIVERSARIANTES

DE SETEMBRO

Outubro /2011

“
Como querem conseguir atingir os patamares espirituais desejados, se vocês não lutam contra si 
mesmo.
Sintam abnegados, pois só o AMOR faz conseguir realizar os sonhos da vida ETERNA.
Não estão vendo, que estão diante de uma cruzada que no passado expiam-se de forma 
salutar.
Porque não criar hábitos bondosos, principalmente os que levam a eloquência apurada da 
divindade? 
Dizer que ama é muito fácil, o importante da vida é a prática da ESSÊNCIA DIVINA.
Eu digo que AMO porque posso, e vocês queridos irmãos?”

09.07.2009
*********

“Vocês não conhecem o AMOR de RAMATÍS, se conhecessem não teriam muitas vezes 
fraquejado. Procurem entender, caso contrário procure explicação.”
“EU SOU O QUE SOU”

Psiquê - 11.07.2009 
*********

“Estou deixando de ser o que sou, para ser o que sempre fui”.
Ândrocles K. Lima - 25.07.2009

Quantas vezes eu pedi para todos que ficassem imbuídos de propósitos elevados.

Mensagens

Festa das Crianças
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1. Se Eu fosse você, não seria o que Eu sou.
Serei sempre o que você pensou. O que seria o que sou.

2. Pense em ser o que você poderia ser.
Para descobrir o que você foi e será adiante.

3. Muitos acham que é o que não pode ser.
Porque não sabe o que é.

4. Se eu fosse o que desejaria ser, não seria a essência da minha própria 
identificação.

5. Quanto mais você busca resposta para o desconhecido do universo, mais vai 
necessitar estudar as forças do universo.

6. Pense em ser algo mais abundante no amor, para se libertar da escuridão 
da sequeira física.

Psiquê - 16.12.2009

A vida é tão longa e curta ao mesmo tempo, uma vez que o tempo determina o que devemos fazer da vida.
O bom da vida é viver a vida o tempo todo vivendo bem, ou seja, pensando bem, agindo bem, desejando bem a 
todos indistintamente.
Deite-se em oração e se durante a noite o teu sono não for o esperado, não te aflija. 
Se aconchegue com oração aos recatos da divindade e aceita com resignação devido as dividas do pretérito e 
presente a pagar pelos procedimentos inadequados. 
Desperta em oração constante para alívio imediato de tuas agonias, pois é um dos melhores hábitos de está 
ligados a divindade que poderá te dá forças para suportar e continuar seguindo os ensinamentos do Cristo.
Lembra-te que os sentimentos espirituais por muitas vezes são indefinidos pela própria incompreensão dos 
seres humanos e espíritos desencarnados.
Busque incessantemente preencher a laguna que se encontra vazia, com as orientações de trabalhos 
espirituais, gratificantes ao progresso espirituais pelo ensejo e beleza da vida.
Vamos ao caminho de um novo lar, sem desgosto, sem orgulho e egoísmo, em estado de harmonia mental ao 
encontro da verdadeira felicidade eterna.
Todos devem agir como verdadeiros cristãos. Caso não consiga, exerça em pensamentos elevados e 
espontâneos as orações com amor e fé a Deus e aos seus enviados para poderem assemelha-se aos amigos 
do invisível, se apaziguando na paz que necessita para aderir o equilíbrio espiritual.
Não percam as oportunidades de aperfeiçoamento, uma vez que elas não são repetitivas em uma só 
encarnação.
Lembre-se, já se passaram algum tempo e nada ou quase nada foi feito em vossas vidas.
Não perca tempo trazendo de volta lembranças que não lhe faz bem ao coração. 
Pros te a tua mente em estado de espírito elevado, olhando para frente, buscando a renovação dentro de si 
mesmo. 
Um nova vida é preciso, dentro desta vida que estais vivenciando fatos reais.
É para isto que existem as reencarnações, e às vezes algumas sucessivas para se libertar das impurezas do 
coração.
A vida é de muitos caminhos e escolhas, e por muitos caminhos os pensamentos e ações não são bem 
encaminhados, porque os seres se prevalecem dos sofismas da vida, exarcebando as enfermidades que 
degradam o progresso espiritual.
Procure ter uma vida em abundância espiritual, se equilibrando, se deixando levar pelos belos atos de 
caridade em exercício constante.
Desprenda-se dos caprichos da vida. Este tipo de comportamento não leva a positividade.
O equilíbrio mental é o valioso tesouro de nossas vidas.

A vida é curta

Miguel - 23.04.2010
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