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ANIVERSARIANTES

do MÊS de MARÇO
.................TEMA: PSIQUISMO

PALESTRANTE: Ândrocles Lima
LOCAL: Grupo Mahatma Gandhi
DATA: 18/03/2012
INSCRIÇÃO: R$ 25,00

SEMINÁRIO DE MARÇO

     Realizaremos um almoço, participem
traga um prato ou refrigerante.

Responsável pelo evento: Sr. Antônio,
Oriana e Ana Cristiane.

     A terapia psíquica no plano terrestre se dá através de diversos 
formatos.
Um deles é a acupuntura convencional para o restabelecimento do 
sistema nervoso.
   Com absorção realizada através das mentes desorganizadas para 
com o próximo e para si mesmo.
    As diversidades nessas mentes são constantes como algumas 
patologias chamadas esquizofrenia e bi-polaridade.
    A vida pela qual vocês adquirem é assim proporcionado através de 
vocês mesmo meus caros.
     A perseguição pelo qual tantos falam é através de vocês.

Psicografado pela Irmã Juliana Freitas - 11/01/2012

       Era o mês de abril de 2010, época de muita tristeza, ansiedade e desequilíbrio psíquico em minha 
vida pessoal. E foi justamente nesse período conturbado, que fiquei sabendo através do meu cunhado, 
Marlon Moura, que havia uma Casa Espírita onde um médium trabalhava com o Dr. Fritz. E movido 
meramente pela curiosidade pelo fenômeno mediúnico, decidi conhecer a referida Casa. Na primeira 
visita, devido empecilhos diversos, cheguei atrasado e não pude me consultar. Assisti a reunião, gostei 
da forma diferente da realização dos estudos, das pessoas, e principalmente da energia amorosa que 
emanava daquele ambiente. Voltei na reunião seguinte, dessa vez cheguei a tempo de pegar a ficha de 
consulta. E ao adentrar na câmara de cura, a grande surpresa, fui tomado por um turbilhão de 
emoções, ao ser fitado pelo Divino João Emmanuel. Aquele olhar transpassava-me a alma, causando 
em mim uma comoção jamais sentida. Quase sem conseguir articular às palavras, peguei a ficha com 
as orientações sobre o tratamento e saí sem fazer nenhuma pergunta. Iniciei o tratamento, e a cada 
reunião que assistia me sentia mais atraído e familiarizado com a Casa. Ao terminar o tratamento 
retornei até ele. E aí sim, abri meu coração! Falei dos meus medos, anseios, dificuldades, enfim, do 
vazio existente no meu íntimo, o qual parecia clamar por socorro. Sentia-me como um náufrago que 
havia encontrado a tábua de salvação. E ele na sua grandiosa simplicidade, disse que ia me ajudar. E 
como ajudou... Depois daquela conversa minha vida mudou substancialmente. Comecei a 
experimentar a calma e a serenidade que me foram transmitidas por esse enviado divino. Inúmeras 
vezes retornei àquela sala, a maioria das vezes para pedir algo, e sempre fui atendido com a 
generosidade e boa vontade característica dos espíritos superiores. A diferença é que jamais voltei a 
sentir a tristeza e a angústia que antes experimentara.  Graças à bondade e a misericórdia divina, 
encontrei o médico da minha alma.
    Não poderia falar de João Emmanuel, sem citar seu instrumento mediúnico. Quando presenciei 
pela primeira vez Lima fazer uma explanação sobre o amor, fui profundamente tocado, pois, nunca 
havia conhecido alguém que falasse de amor daquela forma. Logo eu, que até então, duvidava da 
capacidade de amar do ser humano, encontrei um homem que diz, que "amar é para os corajosos", que 
o compromisso com Deus está acima de tudo, que a vida espiritual é a que realmente importa. Alguém 
que abre mão de sua própria vida em prol de ajudar os outros. Sem sombra de dúvida, um espírito 
iluminado com a missão de nos ajudar a chegar até Deus. Seja através do seu exemplo de vida, da sua 
luta constante para nos socorrer espiritualmente, enfim, da sua obstinação em nos mostrar o melhor 
caminho a seguir.
       É difícil expressar com palavras e em tão poucas linhas, todo o meu sentimento de gratidão para 
com essa Casa... Pois, foi aqui no Grupo Espírita Mahatma Gandhi, que encontrei a paz que tanto 
procurava. Hoje vislumbro novos horizontes a se abrirem para mim. Sinto minha consciência 
espiritual se alargar a cada dia. Quanto mais participo dos estudos, dos trabalhos, enfim, quanto mais 
me dedico à vida espiritual, sinto mais fortalecida a minha fé em Deus, e nos Mentores Espirituais da 
Casa.
       Para finalizar, a palavra que me vem à mente é GRATIDÃO. Agradeço à Deus a oportunidade de 
fazer parte do projeto de amor e caridade, que é essa Casa, ao Divino João Emmanuel, por todo o 
amparo e proteção que recebi ao longo desses quase dois anos, ao querido Irmão Lima, mestre, 
instrutor espiritual, conselheiro, entre tantas outras atribuições, pela paciência, dedicação, 
disponibilidade plena e irrestrita, enfim, pela sua luta incansável para nos ajudar a chegar à 
divindade, a todos os Trabalhadores da Casa, pelos ensinamentos, amizades, pelos trabalhos 
espirituais realizados em conjunto. Rogo a Deus, Pai-Criador de tudo e de todos, que nos fortaleça em 
nossos propósitos de renovação espiritual. Que possamos continuar unidos nessa caminhada para a 
luz. E que encontremos a felicidade e a paz que tanto desejamos.

Nelson Silva  |  21/02/2012
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Depoimento Psicografia

       "Obrigada, meu Deus, estou novamente em casa!" Agradeci emocionada ao me 
deparar com as imagens de Ramatís, Kardec, Gandhi e o símbolo da Fraternidade da 
Cruz e do Triângulo (ramificação da Grande Fraternidade Branca) na sala de reunião 
do MG, em abril/2011. Naquele momento tinha fim uma busca de mais de dois anos 
por uma Casa sintonizada com a Fraternidade e tendo como diretriz a prática do 
amor incondicional, sem restrições e preconceitos. Com o passar dos dias observei 
que, apesar de uma dinâmica de trabalho diferente da Casa do querido e saudoso 
"seu" Arnaldo, aqui eu encontrava o mesmo acolhimento, a mesma simplicidade, o 
mesmo amor. Mais tarde, soube que a Irmã Oriana foi orientada a participar de um 
curso de Liderança Emocional porque algumas pessoas seriam resgatadas por João 
Emmanuel/Arcanjo Uriel, mentor da Casa.  Fui uma delas. E pensar que me decidi a 
fazer o curso na última hora! Agradeço a Deus a oportunidade de conhecer Oriana e 
receber o convite para visitar o MG, e de retomar o trabalho espiritual.
         O MG é um foco de luz e amor a iluminar o caminho do autodescobrimento, da 
evolução espiritual para todos os que tiverem olhos para ver, ouvidos para ouvir e 
coração para sentir. A Espiritualidade que trabalha na Casa comprova o ditado 
corrente do lado de lá, de que "o céu está vazio", pois todos estão atuando, nos dois 
planos da vida (físico e extra-fisico), no processo de nosso despertamento espiritual, 
respeitando o livre arbítrio de cada ser. O Arcanjo Uriel está de asas abertas para 
abrigar todos aqueles comprometidos no burilamento dos próprios sentimentos. E 
o Irmão Lima, qual um pai amoroso e disciplinador, em sintonia com o Divino, realiza 
o mesmo movimento no plano físico. Não posso deixar de registrar minha imensa 
alegria em poder participar dos momentos nos quais Ramatís, espírito iluminado 
que admiro profundamente pelo seu trabalho de amor e desvelamento do "véu de 
Ísis", vêm nos orientar, em especial sobre os tempos que estão chegados.
        Sinto-me grata também pela ajuda que meus familiares vêm recebendo no MG 
para solução das suas dificuldades e para o seu crescimento espiritual. Iniciei 2011 
com a percepção da necessidade de trabalhar meus sentimentos, mas a Casa está 
me desafiando a sair da zona de conforto, da comodidade inercial da dor conhecida 
e "sob controle". Hoje, sinto que conseguirei, pois o tempo urge e quero poder 
cumprir tudo com o qual me comprometi realizar nesta encarnação. Agradeço à 
Deus e a todos os que fazem o MG, nos dois planos da vida, a oportunidade 
concedida de ser uma trabalhadora da Casa e me esforçarei para assim permanecer 
até o final dos meus dias.

Marisa Dias  - 25/12/2011

Psicografado pela Irmã Juliana Freitas | 23/12/2011

     A demanda psíquica entre os mundos com os pensamentos ferrenhos dos obsessores 
e tantos outros denominados de dragões ou senhores das trevas ou pelo qual dão acesso 
aos mais ferrenhos e viciosos dos planetas entre os mundos.
A chamada mudança no planeta terra entre os terráqueos irá modificar os eixos aonde nos 
séculos anteriores, bem dizer, existe a semelhança desta mudança. Cabe aos terráqueos 
modificarem - e assegurarem o desenvolvimento de suas aptidões e pensamentos.
Assim meu caro, as coisas podem modificar ou até mesmo aniquilar os adversários da 
escuridão. 
     Como é, de fato, estamos muitos anos luz neste desenvolvimento entre os terráqueos.
Grandes desenvolvimentos em contrapartida com a escuridão. Onde a grande maioria dá 
acesso a esses tipos.
    Digo-te em verdade querido amigo, aqui estamos a trabalhar para assim poder ajudar 
aos poucos terráqueos que aqui se proporão a modificar-se ao estabelecimento do amor 
eterno do nosso supremo maior.
     É uma luta entre os ferrenhos irmãos da escuridão.
A escuridão é para os fracos de espírito como aqui vocês se pronunciam.
As grandes populações extra-planetárias estão por advir e aqui poder aniquilar e 
tornarmos um só.
    As dificuldades que aqui são chamadas são dentre poucos a evolução para que os 
povos deste planeta em sua diversidade, e aglomerações, e evoluções, e experiências já 
tidas nestes povos que aqui já estiveram.
     Desejo a todos um pouco de reflexão neste final de ano, o 2011. 
Para assim com as "adversidades" e as catástrofes pessoais e da natureza tomem o 
conhecimento do aparato espiritual e da verdadeira vida.
     Chamo-me Hamatís ou Hama como outros pronunciam.

     A passagem psíquica em sua influência espiritual se dá com o grau evolutivo e a mentalidade pela qual 
nos adaptamos.
     As descrições em suas individualidades vão de acordo até com as vidas pretéritas.
     Venhamos e convenhamos que aqui estamos para analisar o desenvolvimento pelo qual sou estudioso.
     No mais a ignorância de cada ser terráqueo que aqui habita.
     São de muitos estudos adquiridos pelos centros evolutivos.
     A nossa passagem vai de acordo com nossa intelectualidade em vossas mentes e divididas por vós que 
aqui estão.
     Quanta lucidez e loucura encontrada em todos vos aqui presentes.
     Onde o psiquismo é domado facilmente por vossos agressores.
     Venho aqui a fazer as nossas atividades no estudo para com vós.
     Jesus de Nazaré o Nazareno abençoe a todos.
     E que todos façam a sua parte para que possamos ajudá-los como nós.
     Amigo fraterno Psiquê.

Psicografado pela Irmã Juliana Freitas | 24/02/2012
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