
Amo de verdade, com a certeza, que
Nada vai nos separar.
Desde o primeiro momento que te encontrei,
Rezei e 
Orei ao senhor,
Clamando misericórdia,
Lamentando minhas faltas, mas hoje tenho
Esperança, porque me ensinas humildemente o amor do

Senhor Jesus.

Karamchamandas, 
Amar como tu amas,
Respeitando a todos,
Abraçando indistintamente,
Mesmo sem merecermos. Oh! grande

Coração,
Humilde e 
Amoroso. Sua vida é
Mostrar através de Jesus, dos anjos e arcanjos que não entraremos no reino 

Do céu, se não tivermos
Amor e perdão.
Sinto quando teu coração chora, ao ver um de nós sofrer.

Logo entendo a 
Importância de ter te reencontrado,
Meu grande
Amigo.
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            Todo informativo será feito com a sua participação. Dê seu depoimento, deixe sua mensagem, 
participe das campanhas, dos seminários e das atividades da Casa. Dê a sua contribuição!!
          O  informativo do Mahatma Gandhi tem como objetivo principal levar ao conhecimento dos 
Irmãos, as notícias mensais de tudo que acontece nesta Casa.

EDITORIAL
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Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PE

Grupo Espírita Mahatma Gandhi

DOMINGO

SABADO´

-QUINTA FEIRA

-QUARTA FEIRA

TERCA-FEIRA

-SEGUNDA FEIRA

,

- Estudo da Codificação ................. 19h30

- Atendimento Fraterno .................. 17h30
- Passe .........................................  18h
- Estudo do Livro dos Espíritos e
   Tratamento Espiritual .................. 19h30

- Estudo da Codificação ..................  19h30

- Desobsessão ...............................  19h30

- Estudo do Passe Padronizado ........ 16h
- Estudo do Evangelho / Atendimento
   Fraterno / Tratamento ................. 18h

- Campanha do Quilo ...................... 8h30
- Último do mês: Visita ao
   Hospital da Mirueira ................... 8h30

ATIVIDADES DO CENTRO

ANIVERSARIANTES

do MÊS de DEZEMBRO
.........................

03 - Marisa
06 - Silvana Ramos
18 - Maria de Fátima

        Jesus, que neste Natal, Seu olhar de luz penetre nossa alma, como a brisa morna da 
primavera, e acorde a esperança adormecida sob as folhas secas das ilusões, dos medos, 
da indiferença, do desespero...
          Que Seu perfume, suave como a ternura, envolva todo o nosso ser, confortando-nos e 
despertando a alegria que jaz esquecida por trás das lamúrias e distrações do caminho...
        Que o bálsamo do Seu amor acalme as nossas dores, silencie as nossas queixas, 
socorra a nossa falta de fé...
       Q  ue, n este N atal, o calor da Sua bondade se derrame sobre o nosso Espírito e derreta 
o gelo milenar do egoísmo que nos infelicita e faz infelizes nossos semelhantes...
     Q  ue S eu  coração generoso afine as cordas da harpa viva que vibra em nossa intimidade, 
e possamos cantar e dançar, até que o preconceito fuja, envergonhado, e não mais faça 
morada em nós...
       Q  ue o  Seu canto de paz seja ouvido por todos os povos, do Oriente e do Ocidente, e as 
guerras nunca mais sejam possíveis entre a raça humana...
     Que, neste Natal, Suas mãos invisíveis e firmes sustentem as nossas, e nos arranquem 
dos precipícios dos vícios, da ira, dos ódios que tanto nos infelicitam...
        Q u e a á gua  cristalina da Sua misericórdia percorra nossa alma e remova o lodo do 
ciúme, da inveja, do desejo de vingança, e de tantos outros vermes que nos corroem e nos 
matam lentamente...
      Que o bisturi do Seu afeto extirpe a mágoa que se aloja em nosso íntimo e nos turva as 
vistas, impedindo-nos de ver as flores ao longo do caminho...
       Que, neste Natal, a pureza da Sua amizade faça com que possamos ver apenas as 
virtudes dos  nossos amigos, e os abracemos sem receio, sem defesas, sem prevenções...
          Que Seu canto de liberdade ecoe em nós, para que sejamos livres como as falenas 
que brincam na brisa morna, penetrada pela suavidade da luz solar...
         Que  o  sopro da Sua fé nos impulsione na direção das estrelas que cintilam no 
firmamento, onde não mais se ouvem gemidos de dor, e onde a felicidade plena já é 
realidade.
          Ensine-nos, Jesus, a amar, a fazer desabrochar em nossa alma esse sol interior que 
nos fará luz por inteiro...
         Ajude-nos a desenvolver o gosto pelo conhecimento, para que possamos encontrar a 
verdade que nos libertará da ignorância pertinaz...
       E, por fim, Jesus, que neste Natal cada ser humano possa sentir a Sua presença sábia e 
amiga, convidando a todos a uma vida mais feliz...
          Tão feliz que Sua mensagem não mais seja um tímido eco repercutindo em almas 
vacilantes, mas que seja uma grande melodia que vibra o amor em todos os cantos da 
Terra...

ORAÇÃO NO NATAL

Festa de NATAL das CRIANÇAS

DATA DA FESTA: 18/Dez - HORA: 15h

O Mahatma Gandhi realiza todos os anos

   o Natal das crianças. Vamos fazer um

      dia diferente a todas as crianças que

    necessitam um pouco do seu carinho e

      sua atenção. Adote uma criança e dê

            de presente: um kit de higiene

              (creme dental, escova de dente

                  e sabonete), uma roupa e um

             brinquedo. (Entrega até dia 10/12)!!

O Grupo Espírita Mahatma Gandhi deseja à todos os Irmãos
um Feliz Natal e um Ano Novo de muita luz e muita paz de espírito!!!



Foi no dia 06 de junho de 2010. Mal sabia eu, que essa data era o início de belos dias, de uma nova vida, 
repleta de luz e de muito, mais muito AMOR. Fui muito bem acolhida no MG e procurava prestar atenção em 
tudo. Conheci João Emmanuel e mal sabia da grandeza desse espírito. Frequentava todos os sábados as 
reuniões, pois como em nenhum outro lugar, ali eu encontrava resposta para as minhas dúvidas. Porém, eu queria 
mais, fazer mais, descobrir mais, sentir mais. Até que fui convidada para participar dos estudos pelo Divino. 
Senti-me honrada. Durante a caminhada, estudando e participando das reuniões mudei meus sentimentos, 
aprendendo a amar, a ter mais paciência, mais fé, aprendendo a ser cristã. Respeito e procuro seguir sempre as 
orientações do digníssimo e amado Ândrocles e dos amorosos Irmãos. Pergunto-me a cada dia: Como pude não 
enxergar antes o quão glorioso é Deus e Jesus Cristo? Nossa! Eles são a maior fortaleza que alguém possui e 
todos, todos mesmo, podem sentir Deus, pois Ele está dentro de cada um de nós, Ele é a nossa vida. Quero, 
desejo, luto, almejo persistentemente, com todas as minhas forças, minha alma, meu espírito, amar e trabalhar 
para Deus, viver para ele, ajudando ao próximo, amando e respeitando. Ainda sou muito pequena e inferior, 
mas tenho fé e certeza que melhorarei a cada minuto, vencerei meus dragões, meus "medos", meus conflitos 
psíquicos e serei feliz, ajudando meus Irmãos, iluminando minha aura, sendo uma pessoa boa, honesta. Eu não 
enxergava o quanto posso ser feliz abrindo a minha vida, o meu coração, a minha mente para Jesus Cristo. 
Agradeço ao Pai Celestial por estar nesta terra, nesta Casa, ao lado de Ândrocles Lima, um homem divino, 
que admiro pela forma simples de ser, pela grandeza de amar e cuidar de cada um de nós e, também por ter 
conhecido cada um de vocês, que complementam os meus dias. Que eu possa, João Emmanuel, aproveitar essa 
oportunidade até o último minuto da minha vida. Assim seja!!
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DEPOIMENTOS

Psicografado por Ândrocles K. Lima - 14/10/2011

Ramatís

Isis Garcia - 23/11/11

Cheguei ao grupo M.G em 25/01/11 através de uma grande amiga de infância. A mesma 
me convidara por várias vezes para ir fazer uma visita ao mesmo, pois ela passava no 
momento por um processo psicossomático e relatava que receberá lá o auxílio 
necessário. Nesse período eu, meu esposo e minha mãe tínhamos pouco mais de 2 anos 
de outorgado do grupo da igreja messiânica mundial do Brasil, no qual éramos membros 
presente e eu dedicava na locução do culto aos sábados. Numa terça-feira, fui 
acompanhar minha amiga ao M.G e quando lá cheguei, à mesma me aconselhou ir fazer
uma consulta com o guia da Casa e eu fui, mais não sabia o que dizer por que fui até o Grupo só para acompanhá-la. 
Bem, ao entrar na sala de cura fui recebida pelo médium Lima incorporado pelo Arcanjo Uriel, que me recebeu de 
asas abertas e me relatou que foi me buscar na minha casa para que eu trabalhasse no grupo. Fiquei muito 
emocionada e realizada por sentir tanto amor naquele momento. Foi inesquecível! Ele também disse que não me 
preocupasse que ele iria trazer meu esposo e ia ajudar toda minha família. Meu esposo, João, foi no sábado da 
mesma semana. Tivemos tanta certeza de todo o ocorrido que não voltamos mais a igreja. Senti como já 
conhecesse aquela Casa, alguns Irmãos e desde o primeiro dia senti uma mistura de admiração, respeito, carinho e 
reconhecimento pelo médium Ândrocles Lima. Os dias passaram e soube que tudo é um reencontro. Como 
agradeço a Jesus por esse resgate, porque sei que cheguei até aqui por uma permissão divina em me melhorar como 
cristã e cumprir minha missão nessa encarnação. Recebo muitas bênçãos e eu que pensava que era feliz... Hoje 
tenho a oportunidade de estar com todos vocês, estudando e caminhando em busca da paz espiritual. Agradeço a 
todos os Irmãos espirituais que foram me resgatar e em especial ao nosso Arcanjo Uriel (João Emanuel).

Taciana Régis

O Resgate

     O  amor incondicional é devoção. Jesus Cristo ama, amava, sofria por sentir o sofrimento 
alheio. Protegia e protege porque ama a qualquer um. Se eles não compreendem, isso não é 
problema para quem ama.
      Nenhum anjo dá mensagem através de quem não ama incondicionalmente.

Mensagem dedicada a Irmã Ana Maria - 28/10/2011

   A vida é um epílogo em diversas formas, algumas imaginárias, outras 
conscientizadas, em uma ampla e irrestrita conscientização espiritual.

   O que lhe cabe é à responsabilidade do descobrimento da vida 
presente, entre elas já vividas muitas encarnações.

  Onde a energia impregnada do pretérito e do presente momento 
vitimado dos embustres de feitiços onde os adjetivos e objetivos 
empregados são os utensílios da imagem em corpo confeccionado de pano 
ou de cera jogado ao pântano ou ao longo do rio poluído para que haja 
destruição da vitalidade física e adversidades materiais.

  Sã o diversa s a s formas de pensamentos emitidos em ondas vibratórias, 
canalisando essa força obscura em direção da vítima filho de Deus, para 
que o mesmo perca a razão de ser.

   Constatamos n o p rocesso  reencarnatório a cumplicidade divina em 
amor incondicional onde rei espiritual do divino amor espírito em estirpe 
ao sofrimento resignado para o processo de alinhamento espiritual.

  A  magia  tem  suas  façanhas, muitas vezes em silêncio ataca ou 
contra-ataca, quando expulsos ao mausoléu do vale dos oprimidos, meios 
para a divina recuperação desses espíritos que compactuaram com a 
maledicência em frieza com satisfação.

   Adianto  que os sentimentos fisiológicos da alma são os verdadeiros 
meios da escudeira dos fortes, pré-destinados a amar na terra e a 
perdoar, até mesmo aos mais ferrenhos opositores da magia negra.

   S  ão a nos, m uitos  anos  para que se possa combater as feitiçarias na 
atmosfera terrena  .

 Logro a todos nesse ambiente fraternal para que haja 
comprometimento espiritual na certeza que a força energética cósmica 
do universo irradiará não só o vosso corpo físico e perispiritual, mas o 
mental e o psíquico, e na sua amplitude até os devidos aposentos.
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