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AMIZADE
- TUDO O QUE ACONTECE EM NOSSAS VIDAS, OU SEJA, OS MOMENTOS DE ÊXITO COM BASTANTE ALEGRIA,
COMO TAMBÉM AS ADVERSIDADES NOS CAUSANDO TRISTEZA, ANGÚSTIA E DESÂNIMO, ESSAS ANOMALIAS
GERALMENTE SÃO COMPARTILHADAS COM UM GRANDE AMIGO.
- QUANDO SE TEM UMA AMIZADE SINCERA, DEVE-SE LEVÁ-LA AOS EXTREMOS DE UMA CONSCIÊNCIA PLENA E
INDISTRUTÍVEL, PELA EXCITAÇÃO DE CUMPLICIDADE, CONFIABILIDADE COM CAPACIDADE DE COMPREENSÃO
EXTREMA, ATÉ MESMO QUE A PRÓPRIA RAZÃO DA VIDA DESCONHEÇA.
- QUE SEJA UMA AMIZADE ALÉM DE FÍSICA, ESPIRITUAL, NÃO DEIXANDO QUE AS OPINIÕES ALHEIAS
INTERFIRA.
- UMA AMIZADE QUE SE DEIXE LEVAR PELAS IRRADIAÇÕES LUMINOSAS DO UNIVERSO LHE FAVORECENDO O
CRESCIMENTO ESPIRITUAL.
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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 que o coração é para o corpo,
o tempo de oração é para o Espírito."

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

- UMA AMIZADE QUE POSSAMOS FAZER UM PELO OUTRO TUDO QUE SE PRECISA SEM RECOMPESA,
ESTENDENDO-SE ATÉ MESMO PARA O OUTRO LADO DA VIDA.

- UMA AMIZADE QUE POSSAMOS ENXERGAR SÓ AS VIRTUDES E TORNÁ-LAS GRANDES PELO EXERCÍCIO DA
BENEVOLÊNCIA COM TROCAS SIMULTÂNEAS DE EXPERIÊNCIAS, INDEPENDENTE DE IDADE, POSIÇÃO SOCIAL,
CRENÇA OU RAÇA.

"O tempo que você
se dedica à Deus, é o
tempo que você
dedica à você."

- UMA AMIZADE QUE NÃO VÊ HORA, DIA OU NOITE PARA SE AJUDAR MUTUAMENTE.

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

- UMA AMIZADE SEM MANIFESTAÇÃO DE ORGULHO, EGOÍSMO, CIÚME E VAIDADE, PARA QUE NÃO HAJA
DESFEIXO DE DUAS VIDAS OU MAIS.

- UMA AMIZADE ABNEGADA, COM DEVOÇÃO, QUE DEVEMOS TER ATÉ MESMO PARA AQUELES AMIGOS
TRANSITÓRIOS.
- UMA AMIZADE AOS VERDADEIROS AMIGOS DONDE DEVEMOS SENTIR EM NOSSOS CORAÇÕES UM
SENTIMENTO GRANDIOSO DO VERDADEIRO AMOR DIVINO, PARA PODER DIZER AS MESMAS PALAVRAS DO
CRISTO.

O BOM DA VIDA É VOCÊ
DÁ A VIDA PELOS AMIGOS.

JOÃO EMMANUEL
PSICOGRAFADO POR ÂNDROCLES K. LIMA.
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........................
PENSAMENTOS
Se o pensamento é a forma universal de
tudo que existe neste mundo em que
vivemos, de que forma deveremos conduzir
as nossas vidas?

...

Tudo na vida tem uma história para se
constar, quando não fica no mundo da vida
histórica, se resume em pouca vida
historiada.

........................
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Desenvolvimento Mediúnico

PENSAMENTO

A música me leva a planos distantes. Gosto das sextas-feiras, eu volto a minha
biblioteca, olho-me envolto em meus livros e reflito acerca das oportunidades. São delas
que falarei hoje.
As oportunidades são as chances que a vida nos dá para evoluirmos, e quantas
vezes negligenciamos, deixando-as escapar. O meu relato de hoje vem trazendo a
reflexão acerca da atenção, da percepção que se deve ter em tudo que se encontra ao seu
redor. Às vezes é nas pequenas situações que se encontram as grandes oportunidades
de evolução.
Não fechem os olhos ao seu crescimento; negar a própria oportunidade de
evoluir é apropriar-se as mesmices das ações nunca executadas.
Olhe e se comprometa consigo mesmo; aceite o erro como possibilidade de
mudança. Sabe o que me intriga? É a capacidade que o ser humano tem em destruir sua
própria existência.
Olhe e deixe de negligenciar a própria vida. Viva os erros e acertos sem negar a
condição de humano. É o orgulho que cega a possibilidade da humanidade "ser", "sentirse" melhor; é a fenda que se coloca na própria visão, talvez pelo medo de descobrir as
reais capacidades e assim conquistar uma vida de maior plenitude.
Sou eu Adriana, acredite em mim, eu sou o Eduardo de Carvalho e há milhares de
anos eu sempre estou contigo.
Na minha morte por doença, o reino passou por sérias dificuldades, você
precisou ser vendida para pagar as dívidas do povo. Quero que saiba que não tive culpa e
quero que se perdoe por isso também.
Sabe Adriana, por anos e anos andei perdido no universo, sonhava em te
encontrar, preciso que me perdoe, eu sempre fui um homem bom, perdi a oportunidade
que a vida me deu. Aprisionei-me aquela biblioteca. Acreditava que aquele lugar tudo me
daria. Fiquei preso as palavras, a ciência e hoje luto por atitude. Ajude as pessoas a
agirem, hoje foi um dia que refleti sobre isso. O marasmo e a acomodação amputam as
pernas espirituais. Sede condutora reflexiva ajuda-os a não errar. Atitude é evolução.
Pregação sem atitude é ser humano vazio. Agir sempre acima de tudo.

A vida é uma transformação
constante, onde os obstáculos e
adversidade modificam a
maneira de viver, após todas as
modificações na vida, passam a
se renovar de forma evolutiva,
conforme suas ações e reações.

Psicografado por Adriana Barros | 29/06/2012

"Guardamos no nosso interior fecundado por Deus, partículas de
luminosidade amorosa desconhecida da nossa capacidade de percepção
devido à falta da mesma e conhecimento espiritualista."
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.....................
João Emanuel
Trabalhas e oras tanto e insegura sempre está a ficar,
Não te preocupes porque te cubro com minhas asas para você ser amada e com ele pra sempre ficar.
Se alguém sente saudade certamente é quem te ama,
E quem te ama é ele que estava à procura até te encontrar.
Já sentisse isso não é de agora, mais essas manifestações do passado vai passar.
Falo-te em versos para minha força amorosa você sentir e segura ficar.
Sou JOÃO EMANUEL ou URIEL se assim você quiser me chamar.
Envio tantas mensagens para tantos poderem se identificar.
Não seja fraca e inocente para que a escuridão não te pegue em qualquer lugar.
Nós te amamos e ele também e daqui um bom tempo certamente poderemos nos encontrar.
Seja amorosa e desprendida, pois o teu amor vai te ajudar.
Continue firme e forte porque assim que o Cristo vai te iluminar.
Procure amá-lo muito mais, pois logo, logo a despedida dele para o outro lado você vai ter que
aguentar.
Amar não é fácil quando não se entende algo forte espiritual de muito longe como ÂNDROCLES
LIMA que está na Terra para poder te proteger e amar.
Não perca tempo com pensamentos involuntários denso para o equilíbrio ser sustentável a amar.
O amor é segurança e quem ama não pode vacilar.
Confia-se em teu Anjo, procura ter fé, pois quem te ama sempre vai te amar.
Amava-te antes, mesmo antes de você chegar.
Reencarnou com missão para o povo ele ajudar.
Prepara-te para o trabalho espiritual gratificante para ser feliz e a felicidade eterna chegar.
Tem-se consciência do que sou, acredite definitivamente para não sofrer e a depressão se manifestar.
Tens duas filhas, que precisa de você e dele e Maria Clara com ele para sempre vai ficar.
Não te aflijas tia Oriana, pois o AMOR espiritual é o mais forte e unido até o último suspiro vocês dois
vão ficar.
Os filhos sentirão uma grande perda, só assim o Pai esquecido resplandecerá do vazio que estremece a
vida, tristes irão ficar.
Não duvidas das minhas palavras e nem do que faço, pois estou te ajudando e feliz sempre irás ficar.
Vou fazer outros versos por que não sou exclusivo e a todos tenho que ajudar.
Esta mensagem é para você, não esquecer e praticar.
Ame com devoção e perdoando para que eu possa junto a você e as suas filhas ajudar.
Todo dia é de trabalho de caridade. Agora se prepare para os todos que te chegue você está pronta a
ajudar!!
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