Informativo

Pensamentos
"SE UM DIA EU NÃO TIVER OLHOS
PARA VER, TEREI SENTIDOS PARA
SENTIR A BELEZA DA VIDA, SE NÃO
FOR PELAS FLORES, PODERÁ SER

....................
"NÃO DEVEMOS JAMAIS NOS
APAGAR NAQUILO QUE NÓS
PODEREMOS ENXERGAR, MAS
SENTIR OS SENTIDOS DOS

....................
"A BELEZA DOS INSTRUMENTOS SÓ
TOCAM, MAS OS SENTIDOS DAS
PALAVRAS FICAM".

....................
Que a graça e a PAZ esteja sempre convosco. Irmãos amem-se uns
aos outros, pois não sabes o dia de amanhã, o mundo precisa de ti,
vieste ao mundo com um propósito e não a passeio,
cuida do teu espírito, pois é o que mais necessita
de tua atenção. Sabemos das dificuldades terrenas,
mas tende fé que o céu nunca te abandonará.
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EDITORIAL

Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PE

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

ANIVERSARIANTES
DE FEVEREIRO / 2013
16 - Flávia Caroline
20 - Lêda Dias
22 - Zairam Monteiro
24 - Andrócles K. Lima

Programação de Carnaval

Domingo: Leitura do Evangelho
e Músicas Hora: 14h

Sábado: 3ª Sábado
1º
do Mês: Sábado
Confecção
do
Cestas Básica
Bazar
Mês:
Reunião
do GT

23
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Sábado: SEMINÁRIO
Tema: Influência no
Ambiente versos Anjos
Hora: 10h às 16h| R$ 50,00

CALENDÁRIO MENSAL DO G. E. MAHATMA GANDHI
do Mês:
Pintura
Mediúnica e/
ou
Seminário

Mahatma Gandhi

Grupo Espírita Mahatma Gandhi

Muita Luz!

2ª Domingo

17

2
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Segunda: Pintura Mediúnica
Hora: 9h30
Terça: Filmes e Comentários
Hora: 14h
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A VIDA é certeza de beleza e deslumbramento quando pensamos com desprendimento.
Desprendimento é o despojamento das inferioridades do espírito.
Isto facilita uma percepção mais ampla na visão espiritual.
Será que os grandes pensadores eram espiritualizados.
Porque os pensadores, como por exemplo, Sócrates, se preocupava mais com a vida espiritual?
Até hoje lembramos e fazemos referência aos pensamentos dele como exemplo de vida.
Pensar, raciocinar tudo que fazemos e o que poderemos fazer em pró da humanidade, é
proporcionar a sua vida uma realização espiritual e cheia de lembranças inesquecível.
Pensamos sempre no renascimento, no desenvolvimento, amadurecimento e realização
material. Isto devido às influências do meio em que vivemos.
De que forma deveremos pensar e como devemos perceber e receber as boas e más
influências? Como deveremos agir nestas duas situações?
A índole é um fator determinante nesse processo de influenciação.
Algumas pessoas mesmo de boa índole, ainda se deixam levar pela negatividade, devido à falta
do próprio desprendimento.
As influências poderá ser positiva ou negativa, isto dependendo da índole de cada um.
Por que pensamos muito em alguma coisa constantemente, quando precisamos suprir as
nossas necessidades físicas e afetivas, ou não costumamos a pensar em nada que possa nos
puxar o nosso íntimo para estado de vibrações elevadas, como por exemplo, realizar sonhos,
apaziguamentos, tornar realidade à vontade e desejos em mentes ainda em aprendizado e
desenvolvimento?
Os pensamentos podem se tornar sonhos ou realidade conforme excitação mental de cada um.
Os pensamentos deveram ser despojados do orgulho e egoísmo, para que o espírito seja
receptivo aos bons atrativos da energia cósmica universal.
Pensar não é tudo. Preciso que se faça uma transformação espiritual mesmo que não seja pela
dor, de forma coerente e passiva.
A conscientização fervorosa exteriorizada pelo pensamento positivo no bem é uma forma de
atração universal, onde se adere às camadas fluídicas mais iluminadas e benfazejas do
Universo.
Pensar em AMAR, amar a todos indistintamente é descentralizar as suas próprias necessidades
e caminhar para a clarividência e vidência mental, ou espiritual em caminho para o astraulino.
Importante frisar que todo esse aperfeiçoamento, dá-se após reencarnações diversas dentro
do desprendimento e dedicação ao AMOR incondicional.
Nós percebemos que os mensageiros do Além Túmulo, ou mesmo os Missionários Terrenos nos
facultam ensinamentos esclarecedores e procuram nos influenciar de forma positiva para o
nosso progresso, e mesmo assim, por muitas vezes, deixamos a desejar.
Devemos pensar, refletir, raciocinar e tomar atitudes semelhantes à filosofia de vida dos
pregadores religiosos, exercendo as transformações do Universo.

PSICOGRAFIAS
Se grande fosse o teu esforço de alcançar a luz divina e olhar o semblante do
teu Irmão verias teus problemas serem diminuídos a poeira...
Caridade é o caminho que o Cristo nos ensinou, apenas segues a luz do teu Pai
que estais no céu e serás abençoado.
Irmão de Luz
Muito te preocupas com o pão material, olhai apenas o aqui só o que cerca,
mas tendes bom sentimento e começaras a sentir como nos sentimos aqui
no mundo espiritual todos encontram seu caminho e o Senhor ilumina a
todos.
Irmão Cláudio
"Vinde a mim os cansados e oprimidos" diz o Senhor. Oras todos os dias por ti e
por todos os entes queridos e os desafetos terrestres, corre para reconciliar-te
com todos, pois não sabes o dia em que retornarás a tua verdadeira casa,
caminhamos rumo ao progresso e nós apenas tentando ajudar com nossa
pequena luz que nos é dada pela misericórdia Divina. Por todas as
oportunidades o qual nos é dada aqui na vida espiritual, nos sentimos como se
fossemos importantes sabendo sempre que somos um pequeno grão de areia
nesta imensidão que é o universo.
Agradecemos sempre, Clarinha
Somos o que somos pelo divino amor do Senhor que cresce e manifesta-se
em mim e em você, se faz sempre presente, agraciado és tu que podes vê e
ouvir as instruções dos espíritos. Que o Senhor seja sempre louvado.

Graça e paz! Irmão Cláudio
No mundo terreno se sente a dor (só se imagina) o que o Cristo passou ao vir
até aqui deixar-lhes o Consolador prometido que deve ser exercitado com amor
ao teu próximo e amor dentro de ti mesmo, olhas para ti e verás as grandes
falhas e defeitos que precisas consertar...
Muita luz! Irmão de Luz
O caminho é longo e a caminhada é cheia
de espinhos e tentações, mas nunca estais sós.

Procópio | Andrócles K. Lima
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