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Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PEEDITORIAL

  O nosso  informativo é feito com a sua participação. Faça a sua contribuição, 

dê o seu depoimento e conte a sua história de vida. Participe!!

Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PE

Carma e
Influência Espiritual

Carma e
Influência Espiritual

Carma e
Influência Espiritual

Carma e
Influência Espiritual

Palestrante: Androcles K. LimaAndrocles K. Lima^̂

Data:
Hora:

R$|18/11  50,00
9h30 às 15h30

*Levar um prato ou refrigerante/suco para almoço.

SEMINÁRIOSEMINÁRIOSEMINÁRIO

05 - A na Cristina Maranhão

07 - José Carlos Sampaio

07 - Nelson Silva

12  - Letícia Carreiro

16  - Silvia Robalinho

28 -  Valdenice Souza

30  - Tatiana Ramos

30 - Carla Pinto

ANIVERSARIANTES

de NOVEMBRO

..................

..................

..................

Divulgaremos no próximo Informativo a data e horário 

da grande festa de NATAL DAS CRIANÇAS da Comunidade. 

Contamos com cada um dos nossos Irmãos para

ADOTAR UMA CRIANÇA, presenteando com um kit de 

higiene (escova de dente, pasta de dente e sabonetes),

brinquedos e roupas.

Coordenação:  REJANE BARROS

FESTA DE NATAL

DAS CRIANÇAS

Os espíritos benfeitores são sem dúvida
uns conjuntos de energias cósmica emanada
da divindade, nos quais externam na prática

da caridade todo o seu amor, devotamento e abnegação 
em nome do Cristo.

"Assim como a vida é um progresso,
tanto material, como espiritual,

ä inteligência sempre acompanhará o pensamento,
porque o pensamento é vida fluídica espiritual."

Meditacão,Meditacão,
A busca do equilíbrio e o controle de suas emoçõesA busca do equilíbrio e o controle de suas emoções

Músicas suaves para
relaxamento e meditação

Músicas suaves para
relaxamento e meditação
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Músicas suaves para
relaxamento e meditação

Queridos Irmãos
Em nossa livraria encontrarás obras 
sérias e de grande importância para 
nossos estudos, como por exemplo: as 
obras de Allan Kardec; André Luiz e 
Emmanuel, psicografadas pelo médium 
Chico Xavier e; João Emmanuel e Psiquê 
psicografada pelo médium Ândrocles 
Lima, e muitas outras obras da doutrina 
espírita. Também temos CDs de música 
para meditação e DVDs dos seminários à 
venda. 

LIVRARIA

Visite-nos, teremos prazer em recebê-los.
Que Deus os abençoe!!

Equipe Livraria GEMG

Para você:
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Justiça seja feita na reencarnação;

Estas a contento as tuas obrigações espirituais;

Sujeito as diversidades e atribulações já submetidas;

Unindo Valores Espirituais para toda Eternidade;

Sei de todas as tuas necessidades Físicas e Espirituais, Aguarda-nos.

Cristão Verdadeiro é aquele que realmente se dedica a luta pela 
humanidade, já despojado de todas as enfermidades que degrada seu 
estado de espírito;

Resta-nos, diante de tanta boa vontade; Guarda-nos, em vosso coração;

Isto por que vós não sente mais os prazeres atrativos materiais;

Sejam justos para convosco mesmo, ame incondicionalmente a todos 
sem distinção.

Tens tido ingratidão e por alguns instantes encontra-se com desejo do 
nosso reencontro, que cedo ou tarde acontecerá;
Reza, ora ao senhor por aqueles ingratos que certamente precisaram 
tanto de ti incansavelmente.

Oramos aqui do lado de cá, numa frequência deslumbrante, quando da 
tua chegada, as trombetas do céu se glorificarão pela tua libertação.

Procópio | 03.05.2008
Psicofonia : Ândrocles K. Lima

Anotado pela Irmã: Elisângela Leão

DESENVOLVIMENTO MEDIÚNICO

A chuva cai sobre a plantação, o verde límpido e claro salta aos olhos de todos que 
querem ou não querem ver, e aí a presença de Deus se faz presente em todas as revelações da 
natureza. 

É a vida que se materializa e se constrói no sorriso da criança, no alvorecer de cada 
manhã, no regozijar dos pássaros, no olhar da mãe, na alegria de poder ter sido contemplado 
com a chance ímpar de vir a este planeta de provas e expiações com o compromisso de crescer, 
de evoluir e de se fazer presente na atitude de viver.

A todo instante a vida nos dá a chance de amadurecer, ela nos coloca de frente com 
as diversas oportunidades de evolução.

Eu sempre sinto não ter aproveitado tanto este momento em que vivi na terra e hoje 
me trabalho para superar o deparar-me com as oportunidades que deixei passar.                                                 

Quero que vocês saibam que estas oportunidades encontram-se nos mínimos 
detalhes e às vezes são tão sutis que não percebemos.

O orgulho fere a nossa alma, são as chagas do nosso espírito. De nada ele nos 
adianta, e as feridas demoram a cicatrizar.
O remédio é o amor, a consciência do erro, a aceitação de que se pode e se deve melhorar.

Deus é tão misericordioso que em sua infinita bondade ele nos permite a reflexão dos 
nossos erros, não como punição, mas como crescimento e amor.

Eu venho peregrinando há muitos séculos, e me preparo para uma nova 
oportunidade. Sempre fui um homem bom, de muita leitura, um fidalgo como se dizia no meu 
reino, mas fiz pouco pelos outros. Amei fechado em meu próprio EU. Apreciava um bom vinho, 
uma boa música, mas me faltou à caridade, o sorrir mais, o afagar os cabelos das crianças. Eu 
era um homem querido, mas não aproveitei; poderia ter feito muito para o meu reino, para o 
meu povo. Deixei passar. Era um ser de boa intenção, mas não soube aproveitar. Hoje eu sei e 
quero aprender mais. Meu coração é bom; é do bem, mas preciso de chance de colocar em 
prática todo esse amor.

Atitude é tudo meus irmãos; mesmo quando nos acreditamos incapazes, se temos fé 
e amor no coração, devemos nos lançar porque Deus não nos abandonará. Os medos que 
sentia em vida me matavam por dentro.
    Hoje me encontro em tratamento e grato por estar melhorando. Falo a vocês porque 
é tempo de mudar, de ter fé, de acreditar em si, em Deus. Seja bom, tenha atitude, tenha amor, 
tenha fé.

Eu sou o Eduardo de Carvalho e quero deixar luz em seus corações.
Com amor agradeço a oportunidade da fraternidade amiga.

Psicografado por Adriana Barros | 15/06/2012
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