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Mahatma Gandhi

DEPOIMENTO
Queria falar um montão de coisas, mas vou tentar resumir para não ficar cansativo, pois
meu coração não cabe em si de tanta alegria por estar numa Casa tão diferente, tão especial.
A entrada no Grupo Espírita Mahatma Gandhi foi, sem dúvida, um divisor de águas para
mim. Posso dizer, sem receio de estar me excedendo, que minha vida espiritual se divide em
antes e depois de entrar nesta Casa.
A religião que eu seguia, nunca respondeu às minhas dúvidas... A partir do momento que
comecei a estudar a Doutrina Espírita, no início, (há algum tempo atrás), timidamente e sem
rotina, e agora, mais sistematicamente, é que encontro respostas para muitas questões e
principalmente consigo ver que muitas dessas respostas estavam bem diante dos meus olhos,
eu é que não conseguia enxergar... Muitas mudanças dependem de mim e não dos outros,
isto é, cobramos dos outros o que na verdade, depende da nossa "reforma íntima" e que a
partir daí, veremos muita coisa mudar ao nosso redor.
Entendo agora, que não adianta querer cobrar dos outros, quando nós continuamos
parados no mesmo ponto, cometendo os mesmos erros. Vejo que, à medida que nos
corrigimos, aqueles que realmente nos amam, também se corrigem e nos seguem na busca
pelo melhor caminho e vejo essa mudança na minha família, na prática!
Vejo, com imensa alegria e gratidão, uma mudança significativa ocorrer dentro de mim,
no meu coração, nos meus sentimentos e nas minhas atitudes. Sei que a luta deve ser
contínua, minuto a minuto, por isso procuro seguir um dos princípios do Evangelho: orar e
vigiar, sempre, sempre, e sempre!!
Tenho muito a agradecer à Deus, primeiramente por ter me permitido chegar à Casa, à
Irmã Marisa Dias, que me trouxe até aqui, ao grande amigo Lima, pelo imenso amor, a todos
os trabalhadores da Casa pelo acolhimento e a toda a Espiritualidade Amiga pelas lições
diárias de amor, fé e caridade.
Desejo continuar nesta Casa, servindo da melhor forma, que ela possa crescer e ajudar o
maior número possível de Irmãos a encontrar o caminho da evolução.
Com amor, fé e uma imensa gratidão,
Fátima Pedonni - 15/10/11
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EDITORIAL

O informativo do Mahatma Gandhi tem como objetivo principal levar as notícias
mensais de tudo que acontece nesta Casa.
Todo informativo será feito com a sua participação. Atividades, campanhas,
seminários, mensagens, depoimentos, pensamentos, orações, entre outros assuntos
do Grupo Espírita Mahatma Gandhi, farão parte deste informativo. Participe!!

ATIVIDADES DO CENTRO

DEPOIMENTO

SEGUNDA- FEIRA
- Estudo e Desenvolvimento ............ 19h30
TERCA-FEIRA
,
- Estudo do Livro dos Espíritos e
Tratamento Espiritual .................. 19h30
QUARTA- FEIRA
- Estudo da Codificação .................. 19h30
QUINTA- FEIRA
- Desobsessão ............................... 19h30
´
SABADO
- Confecção: Sopa e/ou Munguzá ..... 9h
- Distribuição: Sopa / Munguzá ....... 15h
- Estudo do Passe Padronizado ........ 16h
- Estudo do Evangelho / Atendimento
Fraterno / Tratamento ................. 18h
DOMINGO
- Campanha do Quilo ...................... 8h30
- Último do mês: Visita ao
Hospital da Mirueira ................... 8h30

Em 02 de agosto de 2011, foi a primeira vez que frequentei o
Centro Espírita Mahatma Gandhi. Fui levada por uma grande
amiga, posso dizer também, um anjo na minha vida.
Cheguei na Casa muito angustiada, triste, sofrida, repleta de
sentimentos negativos no meu coração. O primeiro contato com
Joãozinho e Dr. Fritz foi maravilhoso, sem palavras. A partir daí
comecei trabalhar meus sentimentos, dedicar-se a caridade.
Mas existia algo muito forte, ainda negativo dentro de mim, pois
estava com muitas mágoas e ressentimentos, com relação a uma
pessoa que foi extremamente importante em minha vida, meu
ex-marido, o pai do meu filho. Um certo dia ouvi Joãozinho e Lima
falar sobre a importância do perdão. No primeiro momento,
achei estranho, perdoar uma pessoa que me fez sofrer tanto. Ele
que tem que me pedir perdão! Comecei a refletir sobre tudo que
ouvi, como também, as leituras foram engrandecedoras. Então,
trabalhei os meus sentimentos e a minha cabeça e cheguei a
seguinte conclusão: a falta de perdão nos aprisiona e nos afasta
do outro. Não perdoar faz mal, principalmente a quem precisa
perdoar e não a quem precisa ser perdoado, e com isso, limita a
ação de Deus em nossas vidas. Um belo dia, comecei pedindo
perdão pelos meus erros, angústias e julgamentos...
Nesse dia me senti mais leve, e sempre perguntava a mim
mesmo: por que é tão difícil perdoar? Persisti nas leituras, o
Evangelho, hoje meu companheiro! Então, chegou o grande dia
de pedir perdão e perdoá-lo, falei tudo para ele de forma mais
nobre e humilde que um ser humano pode se revelar ao outro.
Hoje, como me vejo: em paz, mais leve e posso até dizer que a
felicidade estar começando a chegar na minha vida. Então, meus
Irmãos, se existe algo entre você e alguém que precise do
perdão..., levante-se, procure essa pessoa que você lembrou,
não precisa de maiores explicações, abrace, beije, perdoe..., e
Deus faz o resto. Estou em paz!!

ANIVERSARIANTES do

MÊS de NOVEMBRO

Divulgaremos no próximo Informativo a data e horário da
grande festa de NATAL DAS CRIANÇAS da Comunidade. Contamos
com cada um dos nossos Irmãos para ADOTAR UMA CRIANÇA,
presenteando com um kit de higiene (escova de dente, pasta de
dente e sabonetes), brinquedos e roupas.
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Ana Cristina
Nelson Roberto
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DESENVOLVIMENTO MEDIÚNICO
"Por isso vos digo: Todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que as haveis de receber
e que assim vos sucederá" (Jesus Cristo, no Evangelho de São Marcos, Capítulo, versículo 24).
Eis um dos Grandes Ensinamentos do Rabi da Galiléia: a ORAÇÃO. Ele começava o dia com
oração (Mc 1:35 ); orava ao entardecer (Mc 6: 46,47); foi com oração que começou sua vida de
trabalho (Lc 3:21); costumava passar a noite em oração (Lc 6:12); orava com seus discípulos
(Lc 9:28); no Getsêmane (Mt 26:36); com seus seguidores (Lc 22:32); orou na cruz (Lc 23:34);
chamou a atenção para o poder da oração (Mt 26:53); deu aos discípulos a oração modelo
conhecida como Pai Nosso (Mt 6:9-13). Se Jesus, sendo Divino, sentia a necessidade de
comunhão com o Pai através da oração, o que dizer de nós.
Os Espíritos Superiores possuem uma serenidade imperturbável, decorrente de um estado
permanente de amor e perdão pleno e incondicional, e a eles chegamos, senão, através da
oração, seja pedindo, louvando ou agradecendo.
A condição da eficaz oração está no pensamento reto, eivado de sentimentos benfazejos,
estabelecendo-se, sempre, em seu íntimo, uma sintonia harmoniosa com a Divindade. Por
isto, a importância do sentimento amoroso, humilde, piedoso, livre de qualquer
ressentimento ou mágoa, onde, através de sua conduta moral, os Irmãos Iluminados e
Nosso Mestre Maior e seu Pai, identificam a pureza da nossa prece.
A oração é pacificadora, edificante, agregadora. A oração consola e ensina. Ela é uma das
maiores evidências de uma fé verdadeira. É a demonstração de que o espírito busca um
contato com Deus, no qual ele crê. Além de todos esses fatos, a oração propicia uma
purificação ambiental fluídica, que previne a interferência de energias mais densas.
Funciona, pois, como um invólucro protetor sobre as nossas auras, nossas casas e sobre os
ambientes mais próximos a nós (e também sobre os ambientes mais distantes, que tem uma
ligação vibracional intensa conosco), independentemente da intenção ou pedido para que
isso ocorra.
Assim, percebemos porque é tão importante termos a oração como prática incorporada a
nossos hábitos diários. A cada degrau mais alto, novas provas serão postas na estrada da
nossa evolução para que possamos dar, através da oração, nosso testemunho de confiança à
Deus.
Lembremos sempre da Lei do Amor exemplificada por Jesus Cristo em cada ato seu. A
humildade e o perdão nos fazem amar com mais desprendimento e pureza, buscando
incansavelmente o bem do próximo, o altruísmo, a caridade. E isto, com certeza, nos deixa
cada vez mais juntos de Deus, sendo a oração uma de nossas principais vias para esse
desiderato.

A cada encontro um renascimento. O amor que transborda os corações se instala evidente em seus olhos.
A serenidade da mulher se propaga em seu olhar, e o mundo responde positivamente a esta afirmação.
O encontro com o próprio ser acontecerá no momento certo, e saber esperar é uma virtude que quando
conquistada, para sempre será internalizada.
A vida, cheia de surpresas vai trazer alegria e conquista para você e também para aqueles que ao teu lado se
encontrarem.
Caminhos pedregosos servirão de amadurecimento e agradecer aos obstáculos da vida, irá o colocar em um
degrau ainda maior. A dor, que amiga se faz para aqueles que a acolhem com carinho é a única forma que DEUS
encontrou de trazer o amadurecimento aos seus filhos.
Não tenhas medo de sofrer, agradece as dores da tua trajetória e assim aliviarás o teu carma.
Tudo acontece para aquele que crescer precisa; e DEUS amando a todos os seus filhos os iluminará em todas
as circunstâncias da sua existência. Essa vida é apenas mais uma no universo de tantas. Aprende enquanto é
tempo e verás somar o conjunto de tuas habilidades e qualidades se tornarem suas principais formas de luta.
A Fé, a Fé, a Fé..., esta sim está precisando ser trabalhada. Ele aguarda o tempo de todos os povos. Sabe ser a
guerra uma passagem necessária, mas solicita dos seus filhos o AMOR.
O Amor que é tão necessário para o crescimento e a evolução da humanidade. Sedes sábio e ama, mas ama
incondicionalmente a todos que de ti precisam. É no amor e através dele que se fará a evolução humana.
Pessoas, estas são complexas e precisam de carinho, tempo e coragem. Coragem para fazer parte do
processo evolutivo do planeta terra.
Esse planeta é muito bonito e especial para nós. Após a chegada da 4ª sub raça, os filhos da terra se
contaminaram de ódio e vingança; sede de vingança, mas agora chegou a hora dos grandes senhores do
universo fazer a separação dos seres em evolução. Todos são ajudados, mas a cisão dos povos irá acontecer. A
raça humana está esgotando seu tempo de evolução. Os grandes senhores que sempre são justos, já sentem ser
chegada à hora da maturação.
Chega!! Os bons não mais poderão pagar pelos filhos de pouca ou nenhuma Fé. Os bons serão protegidos e a
cúpula da grande fraternidade branca vem se reunindo e estudando cada ser minuciosamente.
A chama violeta encontra-se envolta no planeta terra, fazendo assepsia das almas humanas. O amado Saint
Germain, mestre de luz e amor, no seu processo de alquimia ainda irá ajudar muitos no seu processo de evolução.
O amor de Saint Germain o fez emprestar aos humanos a sua poderosa chama violeta na transformação e
transformação de seus sentimentos e emoções. Chamem pelo amado mestre Saint Germain, e a ele peça que a
chama violeta limpe e transforme a sua alma. Ele irá acatar seus pedidos de luz e atuará de forma a fazer com que
a alquimia de sua luz violeta envolva a cada um que nele pensar.
Chama violeta envolve a cada um de nós, transformando e purificando toda imperfeição humana, que cada
célula do nosso corpo seja preenchida pela chama violeta, resgatando a força da essência do grande sol central,
contida através da centelha divina em nossos corações.
Vejo um homem jovem, mas de cabelos brancos, jaleco branco, pele bronzeada e um sorriso no rosto; ele está
a caminho do seu desencarne, ele não sabe, mas será libertado, tudo vai dar certo, vai ser tranquilo e as pessoas
precisam entender que ele vai ficar bem.
Está muito perto de isso acontecer, acredito que é hoje ainda. Vejo o seu rosto nitidamente e ele vai
desencarnar sorrindo. Deixem que ele vá, ele cumpriu o seu tempo na terra. Amanhã vocês terão a notícia.
Alguém irá falar sobre essa morte; ele tem entre 38 e 44 anos. Peça a família para deixá-lo ir em paz.
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(Psicografado pela Adriana Barros - 30/09/2011)
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