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     Todo informativo será feito com a participação 
dos Irmãos que fazem parte deste Grupo Espírita.
Atividades, campanhas, seminários, mensagens, 
depoimentos, pensamentos, orações, dentre 
outros assuntos, farão parte do nosso informativo.
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ANIVERSARIANTES do MÊS de MAIO

Feliz aniversário!

Seja este dia o dia mais
alegre que tua alma

possa desejar,
que, com bençãos, o céu

te regue e venham os
anjos contigo cantar.

Cada um sabe o que faz e deve se responsabilizar por isso. Nada acontece na terra que não seja 
da ordem de DEUS.

É a subjetividade do homem quem o faz individual. O seu EU é reflexo do somatório de suas 
histórias de vidas. E nessa constituição subjetiva o ser humano pode despertar as suas maiores e melhores 
características.

O lírio e a natureza se completam, é na suavidade do branco que percebemos ser esse lírio um ser 
único. Comparamos o lírio ao homem.

Assim como o lírio precisa de terra fértil, o homem também precisa de terra limpa, suave, branda 
para proporcionar o despertar e o desenvolver do seu EU.

Lírio e homem são iguais, trazem contidos em si a possibilidade de crescer e desenvolver com 
pureza e maturidade.

Lírio e homem são iguais, dependem de terra fértil para seu saudável desenvolvimento.

Lírio e homem são iguais, carregam em si a pureza, a beleza e a bondade divina.

Lírio e homem são iguais cada um traz em si a condição de construir-se e aperfeiçoar-se.

Lírio e homem são iguais, diferem apenas pela condição que o homem pensa e tem poder de 
fazer escolhas.

Lírio e homem são diferentes apenas nas escolhas de suas trajetórias. Lírios escolhem ser bons 
sempre; homens nem sempre conseguem fazer a mesma escolha.

Pássaros voam para lembrar ao homem que estes nunca podem esquecer-se da satisfação de sua 
liberdade.

Pássaros ensinam aos homens que liberdade se conquista dia a dia, momento a momento.

Pássaros ensinam aos homens que a liberdade consiste no simples fato de ser hoje, agora.

Pássaros ensinam aos homens que voar é ser livre para escolher buscar dentro de si o poder de 
curar, de conquistar e de perceber que nas entranhas da alma, encontra-se uma grande possibilidade de 
construir.

E ele pergunta o que fazer? Então o lírio responde: Estou te esperando para aprender contigo a 
ser livre; mesmo com raízes fincadas na terra, estou aqui para aprender que a liberdade é maior que os 
cantos da terra. Que ser livre é poder voar, mesmo quando não podemos andar.

A liberdade está no pensar, no perceber a capacidade e a fé que refaz dentro da alma.

Ser livre é poder encontrar os amigos de outra esfera e perceber que o mútuo amor se implantou 
em nossos corações.

Ser livre é não olhar para traz, porque nem vontade de olhar se tem.

Ser livre é viver o hoje, enfrentar dores, temores, dragões, ser livre é vencer os próprios 
sentimentos que dentro de nós encontra-se em estado de desenvolvimento.

Ser livre é poder voar mesmo com os pés no chão. É dizer sim ou não e empregar estas 
expressões sem medo de magoar, pela certeza de ser a verdade o maior construto da humanidade.

Ser livre é ser o pássaro e o lírio sem deixar de ser o homem, o ser de luz que traz coragem em 
suas ações, que luta por um mundo melhor e vai em busca de um viver pleno e consciente de a cada dia se 
comprometer com a vida.

O esquilo está se dobrando de alegria. Alegria de viver na floresta com seus amigos, os outros 
animais.

O esquilo ensina que podemos ser felizes nas diferenças; e isso não nos torna melhores, nem 
piores; apenas seres que se completam para formar o todo.

O esquilo ensina que podemos ser amigos dos diferentes; que se trocarmos a dor pelo sorriso, e 
deixarmos de lado o ato de julgar, o mundo será muito mais feliz.

O julgamento leva o homem ao pior estado de perdição. Quando julga ele expurga, de forma 
errônea, os dragões que existem em seu inconsciente.

Ele não sabe, mas precisa saber que julgar o outro é não olhar para dentro de si, mas mesmo 
assim regogitam  os venenos que o impedem de crescer e colocar na vida de alguém que não tem 
responsabilidade, nem culpa de ser quem ele não gostaria de ser. 

              Os golfinhos nos ensinam a interagir com outro mundo, outra sintonia. Ensina-nos a correr riscos e 
mesmo assim não perder a alegria de viver.

Psicografado por Adriana Barros - 23/03/2012

Desenvolvimento Mediúnico
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Desenvolvimento Mediúnico

Aprende a curar a ti mesmo, as enfermarias estão cheias de doentes e nós 
precisamos ajudar a estes enfermos o poder de curar a si mesmo. Esse poder está 
dentro de todas as pessoas. Guardamos dentro de nós a força do sol traduzida em 
prana, em energia. Essa energia é curadora e o ser humano deve sempre se visualizar 
inserido e em sintonia com o grande Sol central; local de onde surge toda energia e 
forma de vida para os humanos.

À medida que o ser humano fortalece sua mente, com a ajuda das energias 
universais, ele vai aprendendo a desenvolver o poder de curar a si mesmo. A 
responsabilidade e o amadurecimento são necessários para a tomada de consciência 
interior, para aprender que a força vital inerente ao homem, contida no planeta é o 
néctar da boa saúde. 

Os enfermos ainda não sabem que podem curar-se com as cores, com os bons 
pensamentos e com o mergulho as entranhas do planeta.

As ervas são apenas a materialização de processos medicamentosos que 
ajudam a visualização do homem em seu processo de cura.

É ele, o homem, que ainda com sua pouca fé, coloca-se em uma condição de 
dificuldade e "doença"; esta por sua vez, pode ser considerada a materialização dos 
maus pensamentos e dos maus sentimentos. É ainda o resultado dos erros e do 
egoísmo do homem.

A terra chora em seu leito, o abandono de muitos é uma realidade. A verdade é 
que já podíamos estar em uma condição superior, à frente no processo evolutivo. 
Contudo, para engajar esse caminho iremos precisar de seres saudáveis. Por isso, 
Irmãos da Casa, ajudem os seres enfermos ao processo de auto cura.

Você que está nesta Casa, pode ajudar a todos que chegam perto de você a 
melhorar a condição de vida, o estado de saúde.

AUTO CURA

Você que está nesta Casa, é 
responsável por tornar o mundo 
melhor. Trabalhe, acredite, comece 
por você mesmo e siga em frente, 
mesmo quando tudo parecer 
adverso.

AUTO CURA

Adriana Barros

Psicografado por

06.01.2012

Psicografia - João Emmanuel

       Ao Grupo Espírita Mahatma Gandhi, haverá uma tragédia no mundo, 
principalmente nas regiões alagáveis.
      A poluição está enorme, principalmente o desmatamento natural na 
Mata Atlântica, devemos parar a poluição natural, pois, você não quer que 
aqui tenha uma enchente ou quer? 
        Todos os pesquisadores dizem que não à como ter um maremoto, mas 
eles não são Deus, ele pode muito bem fazer as placas tectônicas 
moverem-se e causar um maremoto ou terremoto ou tsunami.

         A Fé e a Esperança é um tempo que não se perde e a paciência 
também é um tempo que não se perde.
           Siga seu coração, ele vai te ajudar a achar o seu melhor caminho e 
te mostrará o teu melhor jeito de viver.
           Deus te mostrará a tua força então acredite nele e ele te dirá o que 
fazer.

Maria Clara Rocha

Psicografado por

06.04.2012
..........................................................

Maria Clara Rocha

Psicografado por

12.11.2010

Eu ser espírita

Feliz Dia das Mães!


	Página 1
	Página 2

