
Queridos Irmãos
Em nossa livraria encontrarás 
obr as  sér ias  e  de  gr ande  
importância para nossos estudos, 
como por exemplo: as obras de 
Allan Kardec; André Luiz e 
Emmanuel, psicografadas pelo 
médium Chico Xavier e; João 
Emmanuel psicografada pelo 
médium Ândrocles Lima, e muitas 
outras obras da doutrina espírita. 

ANIVERSARIANTES
do MÊS de OUTUBRO
........................

DOMINGODOMINGO

SÁBADOSÁBADO

-QUINTA FEIRA-QUINTA FEIRA

-QUARTA FEIRA-QUARTA FEIRA

-TERÇA FEIRA-TERÇA FEIRA
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     O informativo do Mahatma Gandhi tem como objetivo principal levar ao 
conhecimento dos Irmãos deste Centro Espírita, as notícias mensais de tudo que 
acontece nesta Casa.
      Atividades, campanhas, seminários, mensagens, depoimentos, pensamentos, 
orações, dentre outros assuntos, também farão parte do nosso jornalzinho.
           Todo informativo será feito com a participação dos Irmãos que fazem parte deste 
Grupo Espírita.

EDITORIAL

Gerando ação fluídica benfazeja ao próximo
Restabelecer as forças vitais do seu corpo físico
Unindo forças do além em prol da humanidade
Provando a sua crença em Jesus e nos Espíritos
Onde quer que vá, estará sempre com esta força

Espírita já de encarnações pretéritas
Saudades de amigos fraternos do lado de cá
Prestando o seu amor a todos indistintamente
Intuído sempre por nós onde seguidores teu fomos
Resta agradecer a todos que comigo estão
Insatisfeitos ou satisfeitos estarão
Tendo conseguido realizar seus sonhos
Amando a Deus e a Jesus e aos trabalhadores

Mesmo os mais ferrenhos adversários
Antes da sua partida para o grande encontro
Haverá sempre trabalhos benéficos
Amando até mesmo aqueles que não merecem
Tendo paciência, tolerância e humildade para ouvir
Mesmo nas ocasiões que lhe causam destreza
Agarrando-se aos seus ideais do presente 

Grandiosa sabedoria e intelectualidade espírita
Amando uns mais do que os outros, nesta vida ou em outra
Nada importa se não for amor
Dizendo sempre algo de profundo e eloquente
Há tantos corações brilhantes neste grupo
Isto aqui, meus queridos e amados Irmãos,
  cresce com a luz que o Senhor das águas, dos ares,
  da terra, do universo da sublimidade cristã.

Livro de João Emmanuel: Pensamento e vida, vida é pensamento

-SEGUNDA FEIRA-SEGUNDA FEIRA

ATIVIDADES DO CENTRO

- Estudo e Desenvolvimento ............. 19h30

- Estudo do Livro dos Espíritos e
   Tratamento Espiritual ..................... 19h30

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

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

- Campanha do Quilo ........................ 8h
- Confecção: Sopa e/ou Munguzá ... 9h
- Distribuição: Sopa / Munguzá ....... 15h
- 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
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que fui convidada a conhecer o Mahatma Gandhi. Foi neste dia que encontrei o rumo que faltava em 

minha existência. Finalmente, encontrei as respostas que faltavam as minhas dúvidas. Minha vida 

passou por uma reforma geral, até minha família foi contemplada com muitas bênçãos e meus filhos 

puderam seguir o caminho em direção a luz, encontrando a felicidade e me preenchendo de alegria.

Frequentava outra Instituição, mas continuava angustiada e sem paz no meu coração, até o dia 

DEPOIMENTO

 (Rejane Barros - 19.09.2011)

MENSAGEM DE SAINT GERMAINMENSAGEM DE SAINT GERMAIN

-(Psicografado pela Juliana Freitas Cavalcanti  16.09.2011)

LIVRARIA

"
de brincar, mas falo a verdade, 
porque gosto de te amar.
Se eu amo, é porque posso dar e 
me dando que vou recebendo 
para sempre te ajudar."
                (João Emmanuel)

Eu falo brincando, porque gosto 

Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PE

(Psicografado por Ândrocles Karamchamdas Lima)
Procópio

Visite-nos, teremos prazer em recebê-los.
Que Deus os abençoe!!

Equipe Livraria GEMG

03 - Araken
13 - Silvia Renata
15 - Barbara
17 - Cleonice Paula
21 - Hugo Leonardo
28 - Clovis Lucena
28 - Flávia Farias

´

Para que a saúde mental torne-se uma realidade em nossas 
vidas, haverá muito que se trabalhar psiquicamente.
A vida material e espiritual andam juntas.
Se assim não fosse, irão todos ao lamaçal da regeneração.
Isso é para que se tornem espíritos iluminados pela Luz de 
Nosso Deus Maior. 
São tantos precisando de auxílio.
Por que não deixam a luz de nosso amor entrar em suas vidas? 
Todos vocês!
São tantos esperando a oportunidade de trabalhar nesse 
planeta.
Necessário determinação e disciplina para que consigam um bom 
lugar no lado de cá.
A vida tem diversas atribuições a serem superadas.
A superação vem do sacrifício interior.
A mente e o pensamento devem permanecer disciplinados para 
que a luz de vossos espíritos reinem fluidicamente dentre de si.
O psiquismo, assim como, vossos pensamentos, ainda são 
pequenos.
Quando Deus dá uma iluminação deve ser cumprida.
Por que não galgam uma vida espiritual esplêndida? 
Determinem-se! Determinem-se! Determinem-se!
Deixem a vida alheia ao lado.
Sigam em frente com todas as vibrações
que nós, do lado de cá, emanamos.
A paciência é fruto do amor.
O amor vem de Deus, da fagulha, da centelha Divina.
Eu sou o que sou.



       Conheci o Centro Espírita Mahatma Gandhi num momento de muita aflição em minha vida. Trazido para essa Casa por 

uma mão amiga, fui maravilhosamente bem acolhido por todos os trabalhadores, em especial pelo Médium, Irmão Lima. 

Como nunca havia estado em uma Casa Espírita antes, como também conversado com um Médium, foi grande a surpresa 

que tive naquele primeiro encontro, pois sem que tivesse falado uma só palavra sobre o problema que estava passando, o 

Irmão Lima já o descrevera como ninguém. Porém, me passou muita confiança de que com fé em DEUS, no NOSSO SENHOR 

JESUS CRISTO e nas Espiritualidades da Casa, eu iria receber a ajuda que tanto necessitava para superar meu problema.

        Na primeira Reunião Mediúnica que participei "Reunião de Cura", conheci algumas das Espiritualidades que trabalham 

na Casa, em particular, o Irmão Dr. Fritz e o Irmão João Emmanuel ou simplesmente Joãozinho ou João Ninguém, como 

gosta de se apresentar. Mais do que nunca, tive a certeza que estava no lugar certo para receber a ajuda que precisava. E, 

além disso, percebi que estava diante do início de um caminho de transformação interior que tanto necessitava para melhoria 

da minha Vida Moral e Espiritual e consequentemente da minha vida pessoal. 

       Com o passar dos dias, frequentando regularmente as reuniões, percebi com muita clareza quantos erros praticava, 

sem se quer achar que aquilo era errado. Dei-me conta que sentimentos como inveja, ódio, ciúmes, apego as coisas 

materiais, maus pensamentos, falta de amor ao próximo, etc; até então, tão presentes em minha vida, não passavam de 

"armas poderosas" que eu usava contra mim mesmo. Passei a entender e a aceitar com mais resignação todo sofrimento que 

havia passado e estava passando em minha vida. O mais importante, porém, foi sentir que mesmo consciente das minhas 

imperfeições e dos meus pecados, estava mais próximo de DEUS e que somente aquele era o caminho que deveria seguir.    

      As seções de Tratamento Mediúnico me devolveram a calma e a paz que há muito tempo havia perdido. Os ensinamentos 

e as promessas das Entidades Espirituais, em particular do meu querido Joãozinho, me trouxeram a fé e a confiança que 

necessitava para enfrentar meus problemas e a certeza que iria superá-los e continuar minha caminhada, porém agora 

também, mais conhecedor dos meus deveres para com JESUS CRISTO.  

        Desde que comecei a frequentar o Centro Espírita Mahatma Gandhi, em março de 2007, foram muitas as promessas 

feitas pelas entidades da Casa para mim, que se concretizaram, principalmente as de João Emmanuel, que desde que o 

conheci, o tenho como meu Anjo da Guarda e da minha família.

        Dentre as promessas feitas por ele e realizadas em pouco tempo, faço questão de citar:

      - Promoveu profunda mudança em minha vida, quando trouxe para junto de mim uma pessoa com quem eu conheci o 

verdadeiro amor e por causa desse amor, mudei completamente meu comportamento, deixando para trás uma vida de 

grandes erros;

       - Anunciou o nascimento do meu filho e que este seria a reencarnação do espírito do meu Pai. A esse filho, lhe dei o nome 

de JOÃO, para nunca esquecer do nome JOÃOZINHO;

       - Promoveu um inesquecível e gratificante encontro com minha querida mãe, também desencarnada;

      - Em todos os momentos que me encontrava aflito, clamei em nome de JESUS, e de JOÃO EMANNUEL, e o socorro me 

chegara com claras provas de suas interseções.

      Por isso e por tudo que já obtive nesses quatro anos e meio que frequento o Centro Espírita Mahatma Gandhi, serei 

eternamente GRATO e peço ao Nosso Senhor JESUS CRISTO, e a Espiritualidade da Casa, que me mantenha sempre ligado a 

este Centro e a todos os que nele trabalham, pois nele encontrei a paz e a felicidade que precisava, bem como os 

ensinamentos necessários a minha transformação interior e consequentemente ao meu crescimento espiritual para esta e 

para outras vidas.
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TEMA: Mediunidade
LOCAL: Grupo Mahatma Gandhi
DATA: 06/11/2011
HORA: 9h
INSCRIÇÃO: R$ 25,00

SEMINÁRIO DE NOVEMBRO

     Realizaremos um almoço, participem!
Traga um prato ou refrigerantes e sucos.

CAMPANHA DO
DIA DAS CRIANÇAS

     O Mahatma Gandhi realiza todos os 
anos a festa das crianças. Participem, 
para fazer um dia diferente a todas as 
crianças que necessitam um pouco de seu 
carinho e sua atenção.
Vamos fazer as crianças de nossa 
comunidade, felizes!!
Doe bombons, chocolates, pipocas para 
adoçar os nossos corações e a vida das 
nossas crianças.

|DATA: 12/10/2011  HORA: 9h
DOAÇÕES ATÉ O DIA: 08/10/2011

     Meu coração hoje explode de tanta paz interior. Meu espírito gritava por 
socorro, busquei em algumas religiões entender o porquê desse vazio que 
sentia... Após perambular de religião em religião, a procura de conforto 
espiritual e paz no coração, fui resgatada por João Emmanuel, através de uma 
amiga, Fabiana Ferreira. A mesma, relatava sua vinda para o Grupo 
Mahatma Gandhi e deslumbrada com o amor que envolve essa doutrina, 
relatou para mim, que Joãozinho disse que ela iria trazer uma pessoa para o 
Centro. Perguntou quem seria, e ele simplesmente respondeu:" Você vai 
encontrar a resposta!!".

     Logo eu disse: Sou eu...

     Hoje posso dizer a todos, sou trabalhadora do Centro desde fevereiro/2011, 
e no primeiro instante senti em meu coração a veracidade do trabalho 
desenvolvido na nossa Casa, onde a Lei maior é o Amor, a Caridade e a 
Humildade.

     Agradeço a Ândrocles Karamchamdas Lima, dirigente da Casa, e a todos 
os nossos Irmãos que compõem esta Instituição, pelo acolhimento feito a mim. 
Referencio com minhas humildes palavras toda minha gratidão ao nosso 
Irmão Dr. Fritz pelos seus ensinamentos, sua disciplina, seu carinho, seu 
amor e sua cura.

DEPOIMENTO

 (Ana Maria - 18.09.2011)Obrigado!!

DEPOIMENTO

 (Medeiros - 24.09.2011)

Responsável pelo evento: Antônio ou
Ana Cristina.
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