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Ação Constante no Bem

Pág. 1

Queridos(as) associados(as).
seguimos nesse ano de 2018 firmes em direção ao nosso ideal de
integrar espiritualidade e saúde em diversas frentes de trabalho.
Vivemos um momento especial de expansão de tarefas, de
crescimento do nosso número de associados (chegamos a 250!) e de
nosso espaço físico, sempre em sintonia com a diretrizes espirituais
que presidem todas as nossas atividades.
Queremos cada vez mais acolher a todos que nos
procuram, com carinho e competência, oferecendo oportunidades de
crescimento pessoal, de trabalho no bem, de estudos, para que
façamos valer a bendita oportunidade de redenção de nossas almas.
Esse ano temos a satisfação de oferecer a nossa
comunidade três cursos online sobre o tema Psicologia Espírita,
através de nosso canal no YouTube, agora denominado TV
AMERGS. As aulas são filmadas e postadas semanalmente, num
esforço conjunto de professores e voluntários, que com sua
dedicação e desprendimento, facultam a que muitos possam ter
acesso ao belíssimo conteúdo de Joanna de Angelis.
Que possamos ir levando essa bandeira adiante, unidos e
focados na ação constante no bem, conforme nos lembra nosso
abnegado benfeitor: “Solidários, seremos união. Separados uns dos
outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização
de nossos propósitos.”
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TV AMERGS

Acompanhe as aulas semanalmente e estude
conosco! Ajude-nos a divulgar compartilhando em
suas redes sociais e whatsapp.

Espiritismo na Prática
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Objetivo
Oferecer um espaço reflexivo e vivencial, através dos
recursos oferecidos pela psicologia e pelas diversas obras
espíritas, como as de André Luiz, de Manoel Philomeno de
Miranda, da série psicológica de Joanna de Ângelis, entre
outras, a fim de promover um trabalho interior em favor da
reforma íntima preconizada pelo espiritismo através da
mensagem de Jesus.
Proposta
Dez encontros semanais com temas específicos que serão
trabalhados entre 1h15min a 1h30min. O encontro é
dividido em três partes: uma parte teórica, uma parte
vivencial e um período de elaboração e fechamento. Os
temas estão divididos em: 1) Auto descobrimento (dois
encontros), 2) Trabalhando a Sombra (dois encontros), 3)
Trabalhando a criança interior (dois encontros), 4)
Reconciliação (dois encontro), 5) Plenitude (dois
encontros).
Horário de funcionamento: segundas das 19:15h às
20:30h.
Público alvo:
Todos os interessados no trabalho de reforma intima,
podendo ser encaminhado pelo Atendimento fraterno
realizado pelo Núcleo Ernesto Müller ou por contato direto
com a secretaria (e-mail secretaria.amergs@gmail.com).

Workshops realizados no 1º semestre de 2018
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Outros eventos
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Representantes da AMERGS no II Seminário de
Espiritismo e Psicologia com Joanna de Ângelis
em Curitiba (junho de 2018)

Seminários na SBEBM
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Núcleo Sim à Vida

No mês de março, o Núcleo Sim à Vida realizou um
curso com Fátima Sato, de Maringá-PR, da ONG Lar
Preservação da Vida, para aperfeiçoamento do grupo de
trabalho na prevenção ao aborto. Momentos agradáveis
de estudo e confraternização marcaram toda a manhã
de domingo.
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Este livro é uma humilde tentativa de retomar as
ideias do grande Léon Denis, à luz dos conhecimentos
adquiridos em Ciência, Filosofia e Espiritualidade nos
últimos 100 anos. Cada um dos autores buscou os temas
centrais de cada capítulo e, alicerçados nos fundamentos
da ciência, da filosofia e da moral do último século,
construíram uma ponte entre dois séculos e convidam o
leitor a empreender essa jornada luminosa que
certamente o conduzirá ao encontro de si mesmo e das
potências de sua alma.
Bem-vindo a essa viagem de luz!
Para adquirir consulte:
http://www.lojaamebrasil.org.br/

Dica de leitura
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Conheça o livro recém lançado pela FEEGO, através
da médium Ana Paula Vecchi, nossa colega
médica da AME-Goiás.
A empolgante história de Camille, freira italiana que
passa de membro do Santo Ofício a protetora dos
perseguidos pela Inquisição na Europa do século
XVI. Enredo primoroso do espíritos de Eça de
Queirós sob a mediunidade de Ana Paula Vecchi e
orientação de Bezerra de Menezes.
Para adquirir consulte:
www.livrariafeego.com.br
http://www.boanova.net/produto/inquisicao-e-o-outrolado-a-81844

Conversa Fraterna
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3º Seminário Joanna de Ângelis
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ENCONTRAME-SUL
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Esse evento é o encontro bianual de todas
as AMEs da região sul. Venha conhecer
nossos colegas de outras cidades/estados!

Inscrições:
http://www.amergs.org/2018-encontrame-sul/
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