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Titulo: Transição
Planetária

Espírito: Manoel P. de Miranda
Médium: Divaldo P. Franco
ISBN: 978-85-6187-935-8
Nº de páginas: 248
Dimensão: 14x21 cm

PREÇO: R$ 35,00 

“Estamos no limiar da grande transição, 
em que o nosso planeta passará da con-
dição de mundo de provas e expiações 
para mundo de regeneração e nesta 
extraordinária Obra, os leitores conhecerão 
os mecanismos e as razões da ordem 
superior da Transição Planetária, em favor 
das mudanças urgentes e necessárias que 
promovam o respeito às leis, à ética e a 
Natureza, transformando o homem num ser 
integral, consciente dos seus deveres para 
com Deus, consigo próprio e o próximo.

Titulo: Evolução em
Dois Mundos

Espírito: André Luiz
Médium: Chico Xavier e
Waldo Vieira
ISBN: 978-85-7328-339-6
Nº de páginas: 248
Dimensão: 14x21 cm

PREÇO: R$ 20,50  

O autor espiritual destina esta obra aos 
estudiosos, aliando os conceitos rígidos 
da ciência aos preceitos evangélicos, 
revividos no Espiritismo. Adentrando a 
Física e a Biologia, apresenta capítulos 
excelentes como fluido cósmico, evolução 
e hereditariedade, evolução e sexo, simbi-
ose espiritual, alimentação dos desencar-
nados, invasão microbiana e outros. É um 
desafio ao intelecto dos conhecedores ou 
dos que pretendem ser da Doutrina 
Espírita.

  “Nunca desconsideres o poder 
dos pequenos gestos de bondade e 
de amor que fazem muita falta entre 
os seres humanos.

 Por mais insignificantes que 
pareçam, constituem notas musicais 
da grande sinfonia da vida vibrando 
no universo.”

     Joanna de Ângelis

Olá, amigos do Blog do GEAMA!

Confiram abaixo nossas dicas para 
conhecer um pouco mais sobre arte e 
Espiritismo. 

Mas não pare por aqui, informe-se 
sobre os encontros, eventos  e seminários 
que acontecem na sua região, afinal     
são ótimas ferramentas para aprender, 
confraternizar e unificar!

Boa leitura e até a próxima.    

Dia 07 de outubro chega aos cinemas   
“O FILME DOS ESPÍRITOS”.

Esse novo longa contará a história de um 
homem que, após perder sua esposa, está 
a caminho do suícidio mas se depara com 
‘O Livro dos Espíritos’ e começa uma 
jornada de transformação interior rumo aos 
mistérios da vida espiritual e suas influên-
cias no mundo material.

Coloque no seu calendário e marque 
presença logo na estréia!

Para conhecer mais, ver fotos e cenas 
dos bastidores e alguns depoimentos visite 
o blog da Mundo Maior Filmes:

mundomaiorfilmes.blogspot.com

Bonito por Natureza
Rio ontem e hoje

Até dia 19 de setembro, o Museu Chácara 
do Céu, antiga residência de Castro Maya, 
apresenta parte de sua Coleção Brasiliana - 
onde artistas viajantes europeus retrataram 
sua visão de um Novo Mundo - fazendo uma 
seleção especial das belezas cariocas no 
séculos XIX e colocando-as ao lado de 
fotografias contemporâneas de Almir Reis e 
Jaime Acioli.

MUSEU CHÁCARA DO CÉU
R. Murtinho Nobre, 93 - Santa Teresa
Rio de Janeiro - Tel.: (21) 3970 1126 

www.museucastromaya.com.br

Visitação: Quarta a segunda, das 12h às 17h.
Ingressos: R$ 2,00.

O sorteio de livros continua! Nesta 
edição você poderá ganhar o livro 
“TRANSIÇÃO PLANETÁRIA” e um 
marcador de páginas exclusivo. 

 Para concorrer basta comentar no post do 
“AbreAspas falando o que achou das  dicas que 
aqui foram dadas, e no final do comentário incluir a 
frase “Eu quero ganhar o livro TRANSIÇÃO 
PLANETÁRIA no sorteio do  Blog do GEAMA”.

DATAS:

Para concorrer 
comente esta 

edição até dia:
26 de agosto

O ganhador 
será divulgado 
pelo blog dia:

02 de setembro

#06 - 19 de agosto de 2011


