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Titulo: Os Mensageiros
- A Vida no Mundo Espiritual

Espírito: André Luiz
Médium: Francisco Cândido
Xavier
ISBN: 978-85-7328-311-2
Nº de páginas: 320
Dimensão: 14x21 cm

PREÇO: R$ 29,40 

 Este livro revela que a morte física descortina 
a vida espiritual em contínua evolução. Relata 
as experiências de vários espíritos que 
reencarnaram com trabalhos programados, 
necessários aos seus próprios aprimoramentos.

 O autor espiritual evidencia a oportunidade 
de trabalho dos médiuns, alertando-os quanto 
à necessidade da prática dos ensinamentos na 
esfera íntima, a �m de se evitar o retorno ao 
Plano Espiritual sem o cumprimento dos 
compromissos assumidos.

Titulo: Memórias de
um suicida

Espírito: Camilo C. Botelho
Médium: Yvonne A. Pereira
ISBN: 978-85-7328-372-3
Nº de páginas: 688
Dimensão: 14x21 cm

PREÇO: R$ 39,90  

Neste livro, o autor Espiritual, sob a 
orientação do Espírito Léon Denis,  descreve a 
sua dolorosa experiência no plano espiritual 
após a desencarnação resultante de suicídio, 
transmitindo valiosos ensinamentos.

Evidencia a grandeza da misericórdia 
divina em favor de Espíritos de suicidas 
arrependidos, proporcionando-lhes a 
oportunidade do conhecimento do Universo 
e da Vida na sua integral dimensão, por meio 
de cursos proporcionados pela Espirituali-
dade Superior

“A tua vida escreve páginas que irão 
in�uenciar outras vidas, nelas 
permanecendo como exemplos, estímulos 
ou derrotas.

Deus permanece sempre guiando-te e 
fortalecendo-te para o �nal feliz”

     Joanna de Ângelis

Olá, amigos do Blog do GEAMA!

O �nal do ano está chegando e com ele as 

férias!! Que tal aproveitar para ler bons livros, 

curtir exposições de arte e peças de teatro?

Con�ra aqui algumas dicas e aproveite 

para participar de nosso sorteio.

Até a próxima!

Dia 19 de novembro será a abertura de 
temporada do espetáculo teatral "TALK SHOW 
DO ALÉM", uma comédia espírita que fala a 
respeito da vida dos Espíritos. Direção de Ricardo 
Alegre e grande elenco.

Sábados e domingos, às 19h. 
Até 17 de dezembro.

Teatro Bezerra de Menezes
R. São Francisco Xavier, 609 - Tijuca
CEP  20550-012 - Rio de Janeiro, RJ

BIBLIOTECA NACIONAL

Que tal visitar a maior biblioteca da América 
Latina com cerca de 9 milhões de obras em seu 
acervo?

E fazendo isso entre os dias 21 de outubro a 4 
de dezembro você aproveitará a exposição: 

GIORGIO VASARI E A INVENÇÃO DO ARTISTA 
MODERNO.

Vasari é reconhecido mundialmente como o 
primeiro historiador da arte e Pai do Renasci-
mento. Também foi incentivador de artistas como 
Michelangelo e atendeu a encomendas de prínci-
pes e papas.

BIBLIOTECA NACIONAL
Entrada pela rua México, s/n – Centro

Ter-Sex: 10-18h / Sáb: 10-17h / Dom: 12-17h

Entrada franca

Telefones: (21) 2220-9484 e 2220-2356

Nesta edição você poderá ganhar o 
livro “OS MENSAGEIROS” de André Luiz 
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 �nal do comentário 
incluir a frase “Eu quero ganhar o livro OS 
MENSAGEIROS no sorteio do  Blog do GEAMA”.

DATAS:

Para concorrer 
comente esta 

edição até dia:

25 de novembro

O ganhador
será divulgado 
pelo blog dia:

02 de dezembro
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