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ler! O Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec PENTATEUCO ESPÍRITA É um trabalho essencial da doutrina espiritual, codificado por Allan Kardeca após coletar psicografos de espíritos superiores transmitidos por diversos meios de comunicação. Quem quer descobrir o espiritismo, saber o que
está em jogo, e ter os fundamentos para entender e discutir essa doutrina, pode começar lendo Pentateuch espírita. Saiba mais sobre Allan Kardashian - clique aqui! Este é um livro básico de filosofia espiritual. Contém os princípios básicos da espiritualidade, que os espíritos superiores a Allan Kardec
transmitem com a ajuda de vários meios de comunicação. Seu conteúdo é apresentado em 4 partes; Por razões primárias, do mundo espiritual ou espíritos, de leis morais, esperanças e consolo. Este livro combina as lições dos Espíritos Superiores sobre todos os gêneros de expressão, meios de
comunicação com espíritos, o desenvolvimento do meio e as dificuldades que podem surgir na prática central. O livro de mídia é um trabalho fundamental da ciência espiritual, graças ao qual o espiritismo se estabeleceu como uma ciência experimental. Enquanto o Livro Fantasma apresenta filosofia
espiritual e livro de mídia Ciência Espiritual, o evangelho de acordo com o espiritismo oferece a base e o cenário da religião espiritual. O Evangelho do Espiritismo consiste em 28 capítulos, 27 dos quais são dedicados a explicar a máxima de Jesus, seu consentimento para aplicação a diferentes
situações de vida. Este livro, também chamado de Justiça Divina pela Espiritualidade, oferece exploração comparativa de doutrinas sobre a transição da vida corporal para a vida espiritual. Na primeira parte, são exibidos diversos temas: causas do medo da morte, do céu, do inferno, do código penal da
vida futura, dos anjos de acordo com a igreja e do espiritismo, entre outros. A segunda parte deste livro é dedicada à ideia; Kardec reuniu várias distâncias de casos reais para demonstrar a situação da alma, durante e após a morte física. Como o próprio nome sugere, seu objetivo é estudar três pontos:



gênese, milagres e previsões. Em 18 capítulos, destacam-se os temas: a natureza do Espírito da Revelação, a existência de Deus, a origem do bem e do mal, a destruição de bytes vivos uns dos outros, a criação e a vida no universo, a formação da Terra, inundações bíblicas e desastres futuros, então
apresenta um estudo sobre a formação primária de bytes vivos, um princípio vital, uma geração espontânea, um corpo homem e uma união de princípios espirituais que importa. Este livro foi publicado apenas 21 anos após a desinfestação de Allan Kardashian. Obras póstumas representam várias obras
do mestre que nunca foram publicadas. Contém uma biografia de Allan Kardec (reescrita de uma revista espírita de maio de 1869) e um discurso de Camille Flammarion, pronunciado no túmulo de Allan Kardashian. Além das obras de codificação espiritual que compõem o pentateuch Kardequiano,
obras póstumas representaram uma contribuição valiosa para o esclarecimento de diversos temas básicos do espiritismo. Emmanuel Emmanuel foi um mentor dedicado a Chico Xavier e supervisor de seu trabalho de formação média, que levou à criação de mais de 400 livros, o que nos ajudou a
entender melhor a codificação realizada por Allan Kardashian. Para guiar o homem de acordo com os padrões da misericórdia divina, este trabalho vale a pena ler e estudar para aqueles que buscam entender o mundo. Emmanuel conta a história da humanidade à luz da espiritualidade e nos apresenta
eventos e experiências desde gênese planetária até perspectivas para o futuro da humanidade, levando em conta a posição e importância do Evangelho de Cristo sobre a ciência, religiões e filosofias de países terceiros. É a maravilhosa história de Pharisee Paulo de Tarso, um perseguidor teimoso de
cristãos que se converteu em trabalhar para o cristianismo e transformou sua vida em um exemplo de luta, fé e amor. O livro mostra a relação entre Paulo e a morte de Estevão - o primeiro mártir do cristianismo - o profundo amor do apóstolo à noiva de Abigail e as várias perseguições, doenças,
maquiagem, decepção, submissões e prisões que têm atormentado doutrina cristã ascendente. Este trabalho combina diretrizes valiosas para cientistas e espalhadores da ciência espiritual. São mensagens enviadas por Emmanuel Spirit que abordam temas complexos de interesse humano com
sabedoria. O livro consiste em referências publicadas no Reformador e extraídas de mais de 14 obras de sua autoria espiritual. Eles lidam com temas como: ciência e ciência; Espiritismo e evangelho; família; medicina do futuro; religiões; verdade de reencarnação, entre outras coisas. As palavras de
Emmanuel são um livro que cumpre a tarefa de levar a verdade libertadora a corações pacíficos. Emmanuel foi um guia espiritual brilhante para Chico Xavier, que supervisionou a produção média de Chico, resultando em mais de 400 livros que desenvolveram codificação por Allan Kardashian. Este livro
apresenta uma coleção das melhores mensagens de Emmanuel em colaboração com o Grande Meio, que fornece reflexões para uma vida mais feliz dentro das regras do cristianismo resgatado. Emmanuel descreve a existência física na qual Públio Quaérso, um orgulhoso senador na região palestina,
foi quando Jesus presenteou a humanidade com os ensinamentos de seu evangelho. Tendo como pano de fundo a subluz do Cristianismo 1. mostra os conflitos entre a arrogância das famílias patrícias e a simplicidade fraternal dos primeiros cristãos, em uma conspiração na qual opostos como
sofrimento e alegria, beleza e sofrimento, poder e escravidão, crueldade e indulgência, perdão e vingança se cruzam na realidade familiar de Públio Quaômulo, interferem em sua relação com seus filhos e esposa amada. , convertido aos nobres ensinamentos de Jesus, ao desgosto do cônjuge. Este
livro é considerado uma sequência há 2.000 anos. Orgulhoso Publius Senador Lentulus Cornelius reaparecerá aqui como Nestorius, nascido em Éfeso. A origem judaica, escravizada pelos romanos, é levada para a terra de sua antiga existência. A figura central é Célia, cujo coração, amoroso e sábio,
entendeu e aplica todas as lições do Mestre Divino no doloroso curso de sua vida. Aqueles que leram 2.000 anos atrás não podem deixar de ser pegos por este romance, e depois de renunciar e saudar, Cristo, todos os mesmos autores espirituais que continuam a contar suas reencarnações na Terra.
Por meio da psicoografia de Francisco Câdid Xavier, o Espírito de Emmanuel enfatiza a necessidade de estudar o Livro da Mídia, publicação que integra um acervo de obras básicas da doutrina espiritual organizadas por Allan Kardec. Com mensagens e instruções recebidas e selecionadas em reuniões
do ensino médio, o autor espiritual desenvolve temas como liderança midiática e ensino médio, entre outros assuntos sempre relevantes para os alunos do espiritismo. Traz comentários que mostram força conhecimento como forma de quebrar os preconceitos, superstições e intolerância que
tradicionalmente existem em diferentes religiões. O guia invisível do homem não pode de forma alguma evitar dificuldades materiais de seus caminhos evolutivos na superfície da Terra. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos
incompreensíveis que ainda não conseguem entender, pessoas desinfestadas marcham igualmente para descobrir outros segredos de Deus que se relacionam com suas mentes. Portanto, os homens não devem permanecer bêbados antes de nossas descrições. O importante é começar a trabalhar,
aperfeiçoar cada um deles, primeiro seu próprio coração, afina-lo com a lição da humildade e do amor do Evangelho, depois transformar suas casas, cidades e seus países para que tudo na terra possa respirar a mesma felicidade e beleza de migalhas altas, de acordo com nossas histórias do Infinito. A
irmã de Meimei, Castro Rocha, esse espírito encantador, ficou conhecida na família espiritual como Meimei. Falta-nos palavras para expressar nossa ternura e respeito pelo espírito de Meimei, que por mais de seis décadas inspirou o clero a seguir o caminho, a verdade e a vida eterna. Leia mais sobre
quem meimei era aqui! Um clássico da literatura espiritual infantil, este trabalho reúne poemas, histórias e lendas projetadas para evangelizar as crianças das palavras iluminadas do Espírito de Meimei, sempre cuidadosas em ensinar Cristo para a educação espiritual. De uma forma bonita e inteligente,
somos apresentados com o significado de perdão, tentação, amor e o apoio constante de Deus, aprendendo a reconhecer sua bondade e misericórdia. Mais do que um livro voltado para crianças, apresenta alternativas para resolver todos os problemas ou dificuldades da vida cotidiana, apoiado por
palavras que o Senhor nos ofereceu com a nobre oração da oração do Senhor. Meimei, que foi preso na 3ª U.S. Livros capitalizados facilitam a leitura de pessoas de todas as idades. Joanna de Angelis De acordo com Divald Pereira Franco, Joanna De Angelis tem sido um espírito amigável desde 1945.
Muitos anos depois de começar a trabalhar nessa parceria, ela se identificou como Joanna de Angelis. Autor de 58 obras literárias: 31 obras foram traduzidas para oito idiomas e cinco em braile. Eles vão conhecer a biografia dele aqui. Clique em fotos para acessar livros! Coleção Luíz A Vida no Mundo
Espiritual, contada pelo Espírito André Luiz, através do Central Chico Xavier, nos convida a pensar sobre a relação entre a vida na terra e o nível espiritual. A experiência apresentada nos 13 livros da coleção contém personagens inesquecíveis que, após lamentarem seus erros e se separarem da
bagagem individual, tornam-se pessoas melhores. É o primeiro livro da série a marcar a estreia de André Luiz em um cenário espiritual nacional. Embora mensagens semelhantes já existissem em algumas obras espíritas, foi nossa casa que efetivamente abriu as portas para uma nova visão da
realidade espiritual por trás do túmulo e detalhou a vida que se segue, extraordinária, após a morte do corpo físico. Dividida em 50 capítulos, revela uma escalada do espírito, pelo próprio André Luiz, das áreas umbralin em que foi lançado, logo após o desânimo, para o resgate e recuperação gradual
em uma cidade espiritual espetacular e muito bem organizada, chamada Nosso Lar. É o segundo livro da série, retratando a restauração de André Luiz, o tédio com o passado e um desejo sincero de trabalhar em benefício dos outros. Diz Andrew: Desconectar-me das gravatas inferiores que me ligaram
aos terráqueos me parabenizou pelo espírito. No entanto, tal isenção não foi espontânea. No fundo, eu sabia quanto custava sair do meu país natal para suportar o mal-entendido da minha esposa e a distinção de filhos amados. Mantive a confiança de que amigos espirituais, altruístas e poderosos me
ajudaram com uma alma pobre e imperfeita em uma grande transição. André Luiz, que quer melhorar na quarta-feira, recebe um convite do mentor Alexandre para acompanhá-lo até o seu núcleo no momento oportuno. Alimentando a curiosidade e criando uma oportunidade, André emergiu da
prestigiosa influência para entrar no espaçoso antigo salão, onde Alexandre desempenha suas funções na gestão... Terceiro livro da série. Consiste em 20 capítulos, trata da fascinante questão do centro humano, acenando para o que se desenvolve nos centros espirituais. Na companhia do instrutor
Jerônimo, da enfermeira Luciana e do pai Hipoolito, André Luiz desce ao planeta em uma missão especial: se reunir nos próximos trinta dias com cinco colaboradores dedicados, o Nosso Lar, que estão prestes a chegar na casca. Em direção ao planeta, através de caminhos normais, está um grupo de
resgate, que inclui André Luiz, alojado na Casa Transitória, que é comandada pela irmã Zenóbia, um espírito forte e guerreiro. Lá, eles são surpreendidos pelo ataque de uma horda infernal de ser dedicado à crueldade, mas eles são imediatamente rejeitados pela defesa magnética da instituição. O
quinto livro da série, em que André Luiz traz psiquiatria iluminada, uma área para a qual ele tem sido atraído por muito tempo. Claro e consistente, André conta a noite de orientação espiritual para cerca de mil e duzentos encarnados, libertados do corpo do sono denso, e reunidos lá em busca de novos
caminhos evolutivos, mais nobres e mais altos. Uma das mais belas orações da série André Luiz é dada a Eusébio, nesta obra. Talvez as obras mais instigantes. Emmanuel lembra apenas a antiga lenda egípcia do Peixe Vermelho em sua antes, dada a seriedade do tema que André Luiz aprofunda em
nossa informação e prontidão, sem comentar sobre o trabalho... Dividida em 20 capítulos, a ação começa em um ambiente escuro e assustador, mostra uma cidade estranha... André conta: Em uma sala grande onde muitos sujeitos trabalhavam voluntariamente, Clarêncio recebeu um pequeno gráfico
de uma jovem, que ele começou a explorar, com cuidado. Foi uma oração refutada. Ele então explicou a Andrew e Hilary: Temos uma oração tocante aqui que superou as linhas vibratórias comuns do mais denso plano da matéria. Parte de um servo devotado que deixou nossa colônia espiritual há
exatamente quinze anos para certos papéis na reencarnação. Diz Emmanuel: Todo corpo tangível é um feixe de energia concentrado. A matéria é mudada para energia e desaparece para acertar as coisas. Dividido em 30 capítulos e abordando temas como assimilação de correntes mentais; psicofonia;
consciente e sombúlica; posse; torturado dormindo; desenvolvimento em operação; clarividência e clarividência; forças dependentes; mandato psíquico; fascínio; efeitos físicos, mídia extraviada e muito mais. Dividida em 20 capítulos altamente enengrados e absorventes, a obra conta a estadia de três
anos de André Luiz e sua companheira Hilaria no Mansão Paz, uma notável escola de reestrução localizada nas áreas mais baixas, se não infernais, do planeta e dirigida pelo instrutor altruísta e bondoso Drus. A estrutura, ampla e bem protegida, é cercada por densas tempestades magnéticas, uma
consistência semelhante a uma visão de argila e uma bulage na qual milhares de entidades francamente dementes e cruéis podem ser vistas segurando-se umas às outras em uma tentativa desesperada de equilíbrio e salvação. No entanto, apesar da compaixão vivida por André Luiz, Druso explica a
ele que eles ainda não podem ser acolhidos na mansão por causa de sua extrema rebelião e ferocidade. Ele estuda o desenvolvimento filogenético do apartamento, que visa avaliar o sólido conceito de ciência e a mensagem tranquilizante de Jesus redimida pelo espiritual. É um estudo científico
envolvendo conhecimento de física, biologia, dividido em duas partes: contém 20 capítulos: fluido cósmico; evolução e herediidade; evolução e gênero; a existência da alma; mecanismo da mente e simbiose espiritual; o segundo, com 20 capítulos, trata de temas como a alimentação dos que saem;
casamento e divórcio; abortos e invasão microbiana. Deixa claro que o homem não está condenado a limpar a terra e que a imobilidade da tumba crescerá em um movimento triunfante, carregando consigo os céus e o inferno que ele moldou dentro de si mesmo. Apresenta o estudo e a explicação
espiritual da ciência secundária à luz da ciência. Tem como objetivo oferecer à mídia e às partes interessadas recursos valiosos para conhecerem a si mesmos e mecanismos que envolvam um fenômeno psicológico. Através da linguagem científica, traz em 26 capítulos, entre outras coisas, o conceito
de energia, átomo, onda mental, química nuclear, reflexos condicionais, ideoplastia, psicometria e obsessão. Ressalta a importância do médio prazo com Jesus, o que prova que, além do conhecimento necessário, a coerção da disciplina e da moralidade evangélica surge como fatores de melhoria e
felicidade da criatura na transição para uma realidade maior. A obra foi concluída em 1960. Trabalho encantador por conteúdo e lições traz à cena a história de jovens e adultos que, movidos pelo amor, paixão e ganância, tragicamente e irreversivelmente complicam sua existência. A obsessão doentia
com a qual Cláudio sofre, apaixonado por sua própria filha e que ele só adora, é o centro de uma conspiração onde a maternidade perdida e a fraternidade desaparecida também marcham. Sexo, dinheiro e outros interesses hediondos referem-se aos personagens de uma forma legal e realista. Nesse
ambiente, André Luiz se move, parece mais maduro do que nos livros anteriores e também mais tranquilo. Gráfico de duas mãos de Waldo Vieira, responsável pela primeira parte (14 capítulos), e Francisco Câdida Xavier, responsável pela segunda (também com 14 capítulos). André Luiz: Várias terapias
merecem estudar a supressão do mal que assola a humanidade. Antibióticos atacam processos infecciosos, institutos especializados examinam a patologia do câncer, a cirurgia chega ao coração para curar um defeito cardíaco, e a vacina é uma defesa para milhões. No entanto, além das doenças que
imploraram ao corpo, aqui e além encontramos obsessões por calamidade que não equilibram a mente. Além das tendências fisiológicas que divertem o carro orgânico que o espírito vale a fase educacional do mundo, é possível identificar imagens vagas de desastres semelhantes, em que forças
magnéticas julgaram mal ideias em desilusão para assimilar forças magnéticas do mesmo conteúdo, para determinar a alienação mental que vai do tique à loucura, escaladas e doenças fantasmas. Diz um pouco diferente do habitual em André Luiz, a charmosa e vibrante trajetória de Ernesto, um
homem maduro e algo avançado nos anos, e Evelina, uma jovem e linda mulher. Os doentes, sem esperança de cura, têm uma amizade sincera em um belo resort hidromineral. Apaixonada pelo marido, Caio, Evelina luta contra a morte, uma batalha que ela acaba perdendo, na flor da juventude.
Ernesto também traz os corpos. Ambos estão internados em um grande hospital, onde se encontrarão mais tarde. Sem perceber a transição, mas pelas peculiaridades do ambiente e das situações em que estão envolvidos, Evelina e alguns companheiros passam a suspeitar de uma realidade terrível...
Será que eles estão mortos? Livros AELP Depois de muitos psicografos de várias equipes de luz e paz da associação espírita, começamos a publicar alguns dos muitos existentes. Depois de muitos psicografos realizados por vários trabalhadores da Associação Espírita Luz e Paz, começamos a
publicar alguns dos muitos já existentes. Neste primeiro livro, são publicados os livros da trabalhadora, Maria João Correia. Para todos nós, essa é uma razão de estudo e reflexão, mas acima de tudo um incentivo para continuar a entender que somente com humildade teremos o envolvimento do nível
espiritual. Confiantes de que esta será a primeira de uma longa série de publicações da Associação Espírita Luz e Paz, continuaremos a nos esforçar para nos desenvolvermos para transmitir muita luz e paz a toda a humanidade. Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho é
um espírito brasileiro. Recebe obras ditadas pelos espíritos de Antôni Carlos, com quem iniciou a psicografia, treinou por nove anos até a publicação de seu primeiro trabalho em 1990, Patrícia, Rosângely e Jussy. O livro Violetas on Janela, do Espírito de Patrícia, publicado em 1993, é uma das obras
mais famosas que foi traduzida para várias e transposta para o teatro. Patrícia desinfetada aos 19 anos de forma tranquila e pacífica: era como dormir e depois acordar em um plano espiritual, entre amigos. As violetas na janela apresentam o relato de Patrícia, que, com a simplicidade das crônicas,
encontradas em um plano espiritual, sem esquecer as dificuldades e peculiaridades que sentia neste novo plano. Violetas on Janela, um dos livros espirituais mais bem sucedidos entre nós, é uma leitura útil e preciosa para todos aqueles que já enfrentaram a perda de um ente querido. Foi psicografista
por Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, médium e autora de boa reputação, assim como tia Patrícia. A obra foi concluída em 1960. É uma continuação das obras de Violet in the Window and Life in the World of Ghosts. Neste livro, Patricia, já definida para sua nova casa, mostra seu cotidiano em um
novo Ensinando em um nível espiritual: estude colônia Casa de um escritor. Nesta nova fase, ele inicia os primeiros passos para escrever sua história em um nível diferente de vida, aprende a trabalhar em troca de um psicógrafo e entende a responsabilidade pelo que é transmitir informações. Vítima de
uma doença grave, depois de passar por inúmeras provações, Rosângela acorda do outro lado de sua vida. Antes de ter 14 anos, ele está de volta ao mundo espiritual, para a dor de seus pais, insatisfeito com sua partida. Livre do corpo físico, Rosângela se sente reconstruída, descobrindo um novo
mundo, cheio de vida e oportunidades de estudo, trabalho e lazer - este é o início de uma história emocionante que diverte, conforta e explica os motivos das mortes prematuras. A obra foi concluída em 1960. Um romance psicológico ditado pelo Espírito de Antonia Carlos. Evolui a partir de um
assassinato brutal, onde os personagens retornam à fase da vida para buscar a reconciliação através da reencarnação e extrair experiências dolorosas que viveram no passado. Outros autores de O Trabalho Espírita são muito extensos, com a contribuição de centenas de fantasmas e mídias dedicadas
a compartilhar suas experiências para o uso e desenvolvimento de toda a humanidade. Aqui você encontrará alguns livros também disponíveis para venda em nossa associação. Aproveitamos para lembrar que a maioria dos livros estão disponíveis em formato digital, gratuitamente para todos! Para
baixar qualquer trabalho, acesse aqui. Quando pensamos nas dificuldades que significam a jornada iluminada de todos nós, querida Irmã A Inocência do Amor através de um meio dedicado que serve como uma ferramenta obediente, nos oferece os chamados tesouros escondidos nos nobres
ensinamentos do gentilmente doce Mestre Jesus e nos convida a acumulá-los em nossas mentes e corações. Joanna de Ângelis Trabalho concluído em 1960. O livro da Total Charity não é exatamente uma auto-conta. É melhor qualificá-lo como um trabalho de ajuda. Porque o autor não nos oferece
fórmulas ou pensamentos positivos para aliviar nossas preocupações. De acordo com o evangelho, ele sugere a methanoia, ou seja, a transformação do coração, a mudança de vida – para os outros e para os outros. Magnetismo de perfume Chico Xavier Xavier
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