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" A sensibilidade não está nos
olhos, mas no espírito que
sente e pressentem os
sentidos da vida com pura
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Participe do nosso informativo contando um pouco da sua vida,
da sua evolução espiritual, através de depoimentos.

"Nem todas as palavras
escritas ou faladas são
verdadeiras, porque não
externam o puro e verdadeiro

Nesta data religiosa, que todos possam ser tocado pelo
amor do Cristo para que a paz reine.

Antes de mais nada, busque a conscientização espiritual

Compre seu presente de
natal em nossa Livraria
Em nossa livraria encontrarás obras
sérias e de grande importância para
nossos estudos, como por exemplo: as
obras de Allan Kardec; André Luiz e
Emmanuel, psicografadas pelo médium
Chico Xavier e; João Emmanuel e Psiquê
psicografada pelo médium Ândrocles
Lima, e muitas outras obras da doutrina
espírita. Também temos CDs de música
para meditação e DVDs dos seminários
à venda.

amorosa em definitivo através da fé.

Meditacão
,

A busca do equilíbrio e o controle de suas emoções

Tenham não só neste dia em que se comemora o
nascimento do Senhor Jesus Cristo, o propósito da
ação de caridade, mas todos dias das nossas vidas.

A mar, perdoar e praticar a caridade no natal e em todos

Músicas suaves para
relaxamento e meditação

dias de vida.

Visite-nos, teremos prazer em recebê-los.
Equipe Livraria GEMG

L evando os ensinamentos
eternizados do Senhor aos
quatro cantos da terra.

amor

Que todo o
do mundo ilumine o seu lar

Feliz Natal!

e o coração da sua

família!

Deus abençoe a todos!!

É o que deseja toda a família

Ândrocles K. Lima
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Contemplai as forças amorosas divinas que já surgira há
mais de 2013 anos atrás.
Contemplai!
O nascimento de Jesus Cristo neste planeta predestinado a
ensinar a esclarecer através de um sentimento universal, o amor.
Uma compreensão de vida que pudesse proporcionar os
habitantes da terra as forças necessárias para vencer a si próprio
e as adversidades deste.
Contemplai caros amigos esta força do invisível não
palpável as vossos olhos mais que poderão ser sentidas em vossos
corações.
Contemplai aquele que vos ensinou e vos ensina os
caminhos que mesmo sendo de flores uma pétala irá cair para a
renovação da vida.
Renova vosso interior a cada instante que é preciso para
que a vossa vida já vivida em outras vidas se aconchegue no
ninho da luz e te proporcione não só uma data comemorativa o
nascimento de Jesus Cristo, mas em todas as datas tu possas
renascer de novo por que renascer é preciso mesmo diante das
circunstâncias em que vós vive.
Feliz aquele que reconhece os mensageiros de Deus
externando com apreço o sentimento de um feliz Natal.

Um peregrino andava mundo afora com seu vasilhame cheio de amor, de
bondade, de caridade, de humildade, de benevolência, de compreensão e de
perdão. E certa vez encontrou um grupo de habitantes terráqueos e começou a
distribuir através dos ensinamentos do Cristo a maneira como empregar esses bons
sentimentos. Nunca se cansou de dar ou de se doar dos mais necessitados aos
menos necessitados. Em especial, dava mais a alguns do que os outros pelo
compromisso espiritual. Mas os especiais demonstravam no decorrer do tempo os
sentimentos contrários como o orgulho, o egoísmo e o ciúme. E só interessava eles
receber e nada dar. Até que um dia o vasilhame secou. E aqueles referidos
especiais começaram a sentir saudades do bom consolador. Então, se propuseram
a colocar em prática um sentimento que pudesse aquele peregrino fazer
transbordar de novo o seu vasilhame de amor, de perdão e tantas outras virtudes
elevadas. Estão tentando fazer com que o consolador seja o mesmo que antes.

Irmão George Ramos | 03.12.2012

"Ele está presente
quando a solidão nos
pisa.
Ele nos ouve quando só o
silêncio nos responde.
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Assim seja!! João Emannuel

Feliz Natal e Boas Festas!!
Presenteie com amor e com carinho aquele que precisa.
Nesse Natal... um abraço, um gesto carinhoso,
uma palavra de amor, vale mais que muitas coisas.
Sinta-se feliz e faça alguém se sentir feliz também.

Um Feliz Natal cheio de
muitas alegrias...
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