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Depoimento
Desde muito cedo sabia que algo diferente acontecia comigo, pois muitas vezes via e falava
com meu avô que desencarnou antes de eu nascer. Mas, minha mãe, de formação católica, dizia
para eu rezar e esquecer "essas besteiras". Por isso, a mediunidade ficou adormecida em mim
durante muito tempo.
Mas eu não tinha como simplesmente "esquecê-la", ela estava ali, me chamando à
responsabilidade. É como se faltasse algo em minha vida para que eu pudesse ser feliz. Me
sentia infeliz e vazia.
Até que, já adulta, resolvi procurar um Centro Espírita que me acolhesse e onde eu pudesse,
finalmente, me colocar a serviço dos outros, que de uma forma ou de outra sempre buscavam
ajuda em mim, mas eu nada podia fazer por eles, por não saber o que fazer por mim mesma.
A peregrinação foi grande, passei por vários Centros, mas tudo que encontrava eram
indicação de cursos, estudos e orações para melhorar. Mas, eu sabia que precisava deixar
aflorar minha mediunidade com urgência, pois o corpo físico adoecia constantemente e havia um
vazio enorme dentro de mim, como se eu tivesse fugindo daquilo que me propus a fazer nesta vida.
Foi assim, com um desânimo enorme, que cheguei ao Mahatma Gandhi, trazida pelas mãos
daquele que apareceu como um anjo em minha vida, Irmão Sandro.
E qual não foi minha surpresa ao me deparar com uma calorosa recepção. Com um amoroso
abraço de Irmão Lima, que com muita confiança me disse que tinha certeza que eu ia encontrar
aquilo que eu procurava e, finalmente para meu espanto, João Emanuel, o mentor da Casa, que me
convocou a trabalhar, tirando de mim um peso que eu carregava a muito tempo e me restaurando a
alegria e a vontade de viver.
Agora sim, sinto-me imensamente bem! Espero poder dar o melhor de mim sempre! Ajudar
sempre, pois descobri que é ajudando o próximo que finalmente poderei alimentar o meu espírito e
ter forças para seguir em frente.
Obrigada Espíritos de Luz do Mahatma Gandhi! Obrigada Lima! Obrigada Sandro!
Obrigada à todos os Trabalhadores que me receberam com todo carinho, e é com vocês que quero
dividir o amor e as boas energias que hoje brotam no meu coração!
Ana Regina
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EDITORIAL

Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PE

O nosso informativo tem como objetivo principal levar ao conhecimento dos Irmãos,
as notícias mensais de tudo que acontece no Mahatma Gandhi. Deixe seu depoimento,
sua mensagem, participe das campanhas, dos seminários e das atividades da Casa.
Todo informativo será feito com a sua participação. Dê a sua contribuição!!

Irmãos,
Nós da espiritualidade agradecemos por um botão de rosa que se abre, que enfeita
a Terra .
Senhor, as nações poderosas estão exportando: poluição, devassidão e drogas.
Senhor, tende piedade com os teus filhos Terráqueos. Até quando o pastor suportará
tanta maldade? Há, entretanto, muitas pessoas de boa índole na Terra, que
contrabalançam o mal através de atos bons e orações nos mosteiros do Tibet.
Essa aura de bondade que é formada chega aos pés de Deus, o Criador do Universo.
Piedade Senhor para tanto descarrilho no caminho que nos colocastes neste
planeta.
Piedade para as pessoas que neste Natal estão solitárias, sozinhas, desamparadas.
Há, às vezes, esbanjamentos de uns em detrimento de outros.
Acalmai os corações solitários, fornecei-lhes coragem, esperança e fé.
Que chegue até eles a paz do estábulo de Jesus criança.
Senhor, quanto mais complexo se torna o mundo, mais frio à solidão aparece,
sobretudo, entre os pobres de fé e esperança. Que as almas caridosas sejam
abençoadas neste Natal.
A palavra felicidade começa com a sílaba "fé", como estas palavras se parecem na
estrutura e no espírito.
Que as rosas brancas da pureza e suas folhas verdes da esperança, fortaleçam as
pessoas sozinhas nesta época natalina.
Há pessoas sós, mesmo acompanhadas por outros ao seu redor.
A solidão pode está no coração e na mente.
Que as bençãos do menino Jesus se espalhem neste Natal
por todos os lares e que 2012 seja a porta da esperança
para aqueles que sofrem.
Da irmã saudosa de vossas companhias,
mas provida de muita Fé.
Até mais.
Eu estou aqui filha! Te protejo e te amparo.
Tua mãe, Maria José.
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Depoimento
Meu nome é Luciene. Cheguei ao Mahatma Gandhi por curiosidade e por necessidade espiritual.
Primeiro, por curiosidade porque minha irmã falava do "Joãzinho". Fui trazida a este Centro por ela.
Segundo, por que tinha "coisas" acontecendo comigo. Minha formação religiosa era católica, porém já tinha
procurado outro Centro Espírita em busca de ajuda. Não obtive êxito.
Falando em datas, não sei precisamente em qual dia, mas conheci o Mahatma Gandhi em maio de 2005. Estava com
vários problemas, inclusive desempregada.
Tenho formação (estudo) em nível superior, porém na espiritualidade ainda me considero um bebê de colo. Com três
cursos universitários, inclusive um mestrado. Mas cadê o emprego? Este era um dos dilemas de minha vida.
Sim, mas voltando a ponto de chegada ao Mahatma. Na época que cheguei ao Centro, não me lembro de ter falado de
início com o Joãzinho. Não dei importância ao que ele falou porque, não me lembro até agora. Afastei-me do Centro
por não ter dado importância a nada que me foi repassado.
Em junho de 2005 fiz um concurso público, e não passei.
Voltei ao Mahatma Gandhi dois meses depois, pela necessidade de solucionar meus problemas. Desta vez eu fui ao
Centro, sem nenhum encarnado me levar, mas sei que trazida pela necessidade de melhoramento interior.
Foi aí que dei importância ao que foi me dito por uma Entidade, que a respeito e muito. O nome dela é Maria Luziara,
ela me falou muita coisa, que eu não sabia de mim mesma (só não posso revelar, o que ela disse).
Foi impressionante, eu fiquei chocada, parecia uma lagarta dentro do casulo. Considerava-me culpada de tudo de
ruim o que acontecia comigo. Ela, (Maria Luziara), me deu uma lição de moral, foi como se tivesse recebido uma
descarga elétrica, que me fez acordar para a vida, literalmente falando. Nossa..., só de me lembrar, parece que saí de
um lugar apertado, ops... Sim, respirando...
Após esta conversa com Luziara, voltei ao Centro várias vezes, foi aí que escutei o Joãzinho, que sempre falava
manso, calmo e com muito carinho no seu tom de voz. Mas, quando pedi para falar, (me consultar) com ele, recebi
outro acorda menina!!! Mas, no tom mais brando, que da conversa com Luziara.
Sim, após isto, eu o chamo de João Emmanuel. Pouca vezes me peguei o chamando de Joãzinho. Eu nunca o
considerei um "Joãzinho" e sim um espírito de luz superior, que sabia acalantar as dores dos necessitados que o
procurava.
Então, foram passando os meses, e eu frequentando o Centro e visitando o Hospital da Mirueira. No qual eram
distribuídas 20 cestas básicas. Nessa época, eu já tinha saído do "meu casulo", e estava mais consciente das minhas
responsabilidades comigo mesma.
Em janeiro de 2006 surgiu à oportunidade de fazer outro concurso público, foi aí em uma das reuniões, que ele (João
Emmanuel) me disse: VOU TE DAR UM EMPREGO PARA O RESTO DA VIDA, VOCÊ NUNCA VAI SER RICA. MAS,
NUNCA VOU TE DEIXAR PASSAR NECESSIDADE.
Em março deste mesmo ano fiz as provas para este concurso, em maio saiu o resultado, eu não tinha passado por
causa de uma questão. Chorei bastante, e fui ao Centro neste mesmo dia, como fazia normalmente toda semana.
Lembro-me que foi em uma terça-feira. Não falei com João Emmanuel, e nem cobrei nada dele, por não ter passado
neste concurso. Pensei, eu acho que será em outro concurso que farei.
Passaram-se os dias, e eu me lamentando por não ter passado neste concurso, por causa de uma questão, uma
letrinha que eu errei. Estava arrasada. Na segunda-feira da outra semana, seis dias após ter saído o resultado das
provas, recebi uma ligação de um colega de turma de faculdade, que também fez este concurso, ele me falou que o
gabarito tinha sido alterado.
Meu DEUS!!! Foi o que eu disse quando olhei na internet o resultado final. As duas questões que foram modificadas na
prova, uma delas, eu tinha acertado. Era a letrinha que faltava, ou seja, o ponto que faltava para eu passar no
concurso.
Gritava bastante de alegria, e me lembrei o que João Emanuel tinha me dito. VOU TE DAR UM EMPREGO PARA O
RESTO DA VIDA.
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No dia seguinte fui ao Centro participar das reuniões públicas, e foi quando João Emmanuel disse para os que estavam
nesta reunião, que espírito pode mudar até a letrinha do papel. E olhou para mim...
No final de junho de 2006 entrei na empresa, e fui trabalhar em setembro deste mesmo ano em Serra Talhada.
Quando eu fui falar com João Emmanuel para pedir proteção no trabalho. Ele me falou para não me preocupar por está
indo para longe.
João Emmanuel olhou para mim e disse: VOCÊ VAI PARA LONGE, MAS UM DIA VAMOS LHE TRAZER DE VOLTA.
Sim, ainda em Serra Talhada me aconteceu algo que fiquei preocupada, uma noite quando acordei e fiquei sentada em
minha cama, eu vi um "bicho" subindo as paredes. Só consegui visualizar as pernas, o rabo e uma parte do tronco. Não
vi a cabeça. Minha nossa, eu não esqueço até hoje, tinha caroços pelo corpo.
Quando tive oportunidade de ir para Recife, fui falar com João Emmanuel, ele me disse que eu não vi tudo, porque não
estava preparada, e que: nós o afastamos de você.
Também conversei com Médium Lima, ao começar a relatar o acontecido, ele me falou tudo antecipadamente, o que
tinha acontecido comigo naquela noite, e que ele tinha visto o "bicho" perto de mim. Lembro que ele falou assim: ...,
fico todo arrepiado quando me lembro, Minha nossa.
Em setembro de 2007 estava de férias, ia às reuniões públicas do Centro. Durante as férias desconfiei que estava
grávida, fui a médica, e ela me solicitou o exame de gravidez. À noite fui ao Centro, o Médium Lima chegou perto de
mim, e falou: essa barriga vai crescer. O teste de gravidez serviu para saber o tempo de gravidez, porque a
confirmação da gravidez veio através do Médium Lima.
Sim, em fevereiro de 2008 fui transferida para Caruaru, estava grávida. Passei um mês para encontrar uma casa,
durante este período de segunda a sexta-feira morava no alojamento da empresa em Caruaru, e no sábado e domingo
na casa de minha mãe.
Na primeira semana que cheguei à Caruaru, quando estava preparando minha bolsa para ir para Moreno, ao me abaixar
para pegar um lençol e colocá-lo na mala tive uma contratura muscular no quadril. Foi uma dor imensa que eu não
podia não me mexer, nem me levantar. Estava sozinha no quarto do alojamento. Fechei os olhos e pedi ajuda ao Irmão
Fritz. Eu vi um corpo amarelado me levantando, segurando o meu braço, me amparando.
Parecia uma pessoa, mas sem a estrutura de cartilagem (pele), parecia que era feito de luz, na cor amarelo ouro.
Consegui me levantar sem sentir dor, fui até o escritório da empresa que fica próximo ao alojamento. Lá, fui socorrida
por alguns colegas de trabalho, que me levaram a um hospital em Caruaru, eu não podia ficar de pé, pois a dor era
imensa. Fui levada para Recife de carro, com fortes dores no quadril. Fiquei de cama por três dias, sem poder andar, e
mais uma semana afastada do trabalho. Nunca vou esquecer da ajuda do Irmão Fritz (espírito de luz) que me ajudou a
me levantar, sem sentir nenhuma dor. Agradeço a DEUS e a JESUS por o IRMÃO FRITZ está conosco, porque ele
(Fritz) não gosta de agradecimentos. Ele diz: AGRADEÇA À DEUS E A JESUS, ESTOU FAZENDO O MEU TRABALHO.
Em maio de 2008, Gabriel Bento, filho amado e querido nasceu, luz da minha vida. Várias vezes fui aos médicos da
terra, e também pedir socorro ao Irmão Fritz e a João Emmanuel, pois Gabriel é alérgico, asmático.
Em junho de 2011 fiquei sabendo por uma colega de trabalho, que a funcionária do escritório de Moreno da empresa
no qual trabalho, tinha passado em outro concurso e ia pedir exoneração da empresa.
Fui pedir ajuda a João Emmanuel para conseguir a vaga no escritório de Moreno ser minha. Foi aí que ele me disse: Já é
sua, o que foi que eu lhe falei. João Emmanuel, você me falou quando eu passei no concurso: VOCÊ VAI PARA LONGE,
MAS UM DIA VAMOS LHE TRAZER DE VOLTA.
Aí eu pensei, meu DEUS, será que eu mereço essa graça!!!
Atualmente moro em Moreno, trabalho no escritório de Moreno. Sou funcionária pública (concursada) do estado de
Pernambuco (graças a João Emmanuel). E o principal, sou mãe de Gabriel Bento, luz da minha vida. E a menina do
munguzá (segundo João Emmanuel). GLÓRIA À DEUS!!!
Agora e sempre, agradeço à pessoa que torna tudo possível. Através dele os espíritos de luz aproximam-se de nós. Ele
é o canal de ligação entre nós e os espíritos de luz. ÂNDROCLES KARAMCHAMDAS LIMA.

Luciene Tavares
Ano II | Informativo Nº 04

03

