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Nestes dias em que a Terra se
encontra
em
profundas
transformações,
toda
a
sociedade
humana
busca
respostas
para
os
acontecimentos da atualidade.
Transtornos emocionais, crises
psíquicas das mais variadas
formas, crimes sem precedentes,
violência individual e coletiva,
famílias destruidas, guerras...
Onde a criatura humana está se
perdendo?
Tudo gira em torno de um único
ponto, em uma única falha: O
AMOR.
Estamos nos esquecendo de
amar. Estamos nos esquecendo
de perdoar. Estamos criando
transtornos sem fim em busca de
não sei o que, nos caminhos da
vida.

Autor do mês

Para fazermos esta viagem
interior, o espírito Joanna de
Ângelis nos tem brindado com
vasta literatura, cheia de
direcionamentos e soluções
para os maiores conflitos da
alma humana.
Através de Divaldo Franco, um
dos mais abençoados médiuns
que a humanidade deste
século pôde receber, o
venerando espírito de Joanna
de Ângelis trouxe seu legado
de amor para a humanidade,
onde se encontram um dos
maiores tratados de psicologia
transpessoal que podemos ter
acesso. Em seus livros, o

abençoado espírito Joanna de
Ângelis,
nos
convida
a
profundas
reflexões,
nos
levando a mudanças de
conceitos e a destruição de
preconceitos, arraigados em
nossas almas há séculos. Trata
de nos fazer mergulhar em
nosso milenar mundo interior,
levando-nos a reconhecer em
nossos arquivos do passado
uma das fontes de nossas
perturbarções emocionais e
existenciais, mas também, nos
direcionando na luta interior e
na vitória sobre nossos maiores
inimigos.
Esta edição dedicamos à
Veneranda Joanna de Ângelis

e à nosso amigo e dedicado
irmão do bem e da PAZ,
Divaldo Pereira Franco.
A Redação

Autor do mês: Divaldo Franco
Divaldo é um verdadeiro
apóstolo do Espiritismo. Dos
seus 84 anos, 63 foram
devotados à causa Espírita e às
crianças
excluídas,
das
periferias das ruas de Salvador.

Divaldo Franco

É hora de buscarmos a nós
mesmos. Já não podemos mais
perder tempo buscando a
solução de nossos problemas
fora de nós.

Nasceu em 5 de maio de 1927,
na cidade de Feira de Santana,
Bahia, e desde a infância se
comunica com os espíritos.
Cursou a Escola Normal Rural
de Feira de Santana, recebendo
o diploma de professor
primário. Em 1943 trabalhou
como escriturário no antigo
IPASE,
em
Salvador,
aposentando-se em 1980.
É reconhecido como um dos
maiores médiuns e oradores
Espíritas da atualidade e o
maior divulgador da Doutrina

Espírita por todo o Mundo.
Publicou 250 livros, com mais
de 8 milhões de exemplares,
onde se apresentam 211
Autores Espirituais, dentre eles,
sua mentora espiritual Joanna
de Ângelis.
Dessas obras, houve 92 versões
para 16 idiomas, além de 17
escritos por outros autores,
sobre sua vida e sua obra. A
renda proveniente da venda
dessas obras, bem como os
direitos autorais foram doados,
em Cartório, à Mansão do
Caminho e outras entidades
filantrópicas.
Espírita convicto, fundou o
Centro Espírita Caminho da
Redenção em 7 de setembro de
1947 e a obra social Mansão do

Caminho, que hoje é um
complexo educacional que
atende 3000 crianças e jovens
carentes.
Divaldo adotou mais de 600
filhos e atualmente tem 200
netos.
Já realizou mais de 13.000
conferências em todo o Brasil e
em 64 países do mundo.
Recebeu homenagens de
diversos países dentre elas, em
2005, o Título de Embaixador
da Paz no Mundo, junto com o
amigo Nilson de Souza Pereira.
Título esse, recebido em
Genebra, na Suíça, em 30 de
dezembro de 2005, pela
Ambassade Universalle Pour la
Paix.

mehr Info: www.divaldofranco.eu

Pensamentos
« Quando se encontram sob
« O amor é um tesouro que
o comando da vontade
quanto mais se divide, mais
dignificada, os sentimentos
se multiplica. »
constituem
instrumentos
Do livro Garimpos de Amor –
valiosos para equipar o
Joanna de Ângelis – Psicografia de indivíduo de equilíbrio e
Divaldo Pereira Franco
conduzi-lo aos fins que
persegue. »
Do livro: Triunfo Pessoal, Joanna
de Ângelis – Psicografia de Divaldo
Pereira

Joanna de Ângelis
Joanna de Ângelis é o guia
espiritual de Divaldo Franco.
Joanna é um espírito de ordem
muito elevada que irradia
ternura
e
sabedoria,
despertando-nos
para
a
vivência do amor na sua mais
elevada expressão, mesmo que,
para vivê-lo, seja-nos imposta
grande soma de sacrifícios. Ao
se apresentar a Divaldo, como
seu guia, este espírito se deu o
pseudônimo de JOANNA DE
ÂNGELIS, com o passar dos
anos foram se revelando suas
vidas anteriores nas estradas

dos séculos. Vamos encontrá-la
na mansa figura de JOANA DE
CUSA (Mulher de Cusa alto
funcionário de Herodes - Galiléia conheceu Jesus pessalmente e foi
discipula dos primeiros cristãos –
morta nos circos de Roma) , numa
discípula de Francisco de Assis, a
que mais o amava e compreendia,
na grandiosa SÓROR JUANA INÉS
DE LA CRUZ e na intimorata
JOANA ANGÉLICA DE JESUS
Salvador na Bahia,Brasil – 1761).
Parte deste Texto foi extraido do
Livro A Veneranda Joanna de
Ângelis
Hoje, Joanna de Ângelis, espírito,

trabalha no plano espiritual junto
a grandes vultos da humanidade.
Seu trabalho é voltado a orientar
o homem da atualidade e do
futuro à paz interior, vencendo
seus
conflitos
íntimos,
e
construindo uma ponte entre si e
o
amor
ao
próximo,
conseguintemente elevando a
onda de transformação que
atingirá toda a Terra e a elevará
na categoria dos mundos
habitados.
Gorete Newton

Livros de Divaldo Franco traduzidos para o alemão
DAS BEWUSSTE WESEN

DAS ERWACHEN DES
GEISTES

INNERE
ERLEUCHTUNG

DAS VERMÄCHTNIS DER
LIEBE

DIAMANTMINE DER LIEBE

MORALISCHE GESETZE
DES LEBENS

DIE LEGENDE VON DEN
WUNDERN DER LIEBE

ENTSPRECHUNGEN

PERSÖNLICHER
TRIUMPH

IN HEITEREM FRIEDEN

Para adquirir esses e outros livros acesse: www.edicei.eu

EVENTOS

Novidades:
CD –Therapeutische VISUALISATIONEN

www.ceeak.ch

Autor: Divaldo Franco
Narradora: Edith Burkhard
Idioma: alemão
Título original: Visualizações terapêuticas

www.divaldofranco.eu

Para comprar esse produto acesse um dos sites abaixo:

€ 20.00

incl. 19% USt. zzgl. Versand

CHF 25.00

incl. 8% MwSt. zzgl. Versand

NOSSO LAR- DVD (Film)
Origem: Brasil /USA – 2011, Drama
Duração: 109 min
Direção: Wagner de Assis
Elenco: Werner Schünemann& Rosanne Mulholland & Fernando Alves
Pinto & Rodrigo dos Santos & Inez Viana
Recomendação: livre
Idioma/ Audio: Português/ Dolby Digital 5.1
Legendas: Alemão, inglês, francês, esperanto, espanhol

€ 28.00

incl. 19% USt. zzgl. Versand

Ao abrir os olhos, André Luiz sabe que não está mais vivo ? embora sinta
fome, sede, frio, ele percebe que não pertence mais ao mundo dos
encarnados…
Para comprar esse produto acesse um dos sites abaixo:

CHF 35.00

incl. 8% MwSt. zzgl. Versand

CHICO XAVIER DVD (O Filme)
Origem: Brasilien, Gênero: Drama
Duração: 125 min
Lançamento: 2010
Atores: TONY RAMOS & LETÍCIA SABATELLA & GIOVANNA ANTONELLI &
NELSON XAVIER & ÂNGELO ANTÔNIO
Direção: DANIEL FILHO
Idioma/Audio: Português/ Dolby Digital 5.1
Legendas: Inglês, português, espanhol, francês

€ 28.00

incl. 19% USt. zzgl. Versand

CHF 35.00

incl. 8% MwSt. zzgl. Versand

Chico Xavier - o filme descreve a trajetória do médium Chico Xavier,
que viveu 92 anos desta vida terrena desenvolvendo importante
atividade mediúnica e filantrópica. Vida conturbada, com lutas e amor.
Seus mais de 400 livros psicografados, consolaram os vivos, pregaram a
paz e estimularam caridade. Fenômeno? Fraude? Os Espíritos existem?
Para os admiradores mais fervorosos, foi um santo. Para os descrentes,
no mínimo, um personagem intrigante.
Para comprar esse produto acesse um dos sites abaixo:
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