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SAUDADES DOS MEUS AMIGOS_______________________
As lindas recordações e as
saudades que tenho dos meus
amigos que não estão perto de
mim e que sinto muito a falta de
todos:
 As minhas amigas, que trabalharam junto comigo, a Celina
Demonari e sua irmã Lucimary
Sant’Anna, minhas queridas
quantas saudades!
 Hélio Bichara, quantas passagens que passamos juntos, muitas saudades!
 Maria Inês Juns de Souza, sempre que penso em você as lágrimas correm de saudades.
 Alcione Cruz de Souza companheira, dos papos, enfim,
sempre está presente em minha
caminhada.
 Elízio Pereira que saudades
amigo, mesmo quando estava
nervoso.
 Gloria Maria, caminhamos
muitos anos juntos, que saudades companheira.
 Sérgio Silva (Serginho) quantas saudades, inclusive de suas
risadas.
 Rosemary Fernandes da Mata,
você vive dentro de mim.
 Geralda Alves Medeiros e seu
esposo Antonio Medeiros,
quantas saudades de nossas caminhadas.
 Márcia Fernandes, querida,
recordo-me das suas histórias e
de sua risadas, continuo te
amando.
 Rosiclair Soares, ainda a vejo
algumas vezes, mas a saudade é
muito forte.
 Jesus Gregório Magalini, as
nossas conversas e de suas risadas, com a sua companheira Emília, muitas saudades.
 Marilia Bataglia, as vezes tenho noticias suas, nunca irei lhe
esquecer de sua luta pela vida de
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seu marido Haroldo, que
infelizmente faleceu.
 Sebastião Lima, Tio Lima,
nunca o esquecerei.
 Silvia Portugal, quantas saudades da nossa caminhada.
 Luiz Fernando de Castro,
que saudades, e da Márcia
Borghesan, da alegria de
vocês, para mim só resta as
lembranças agradáveis.
 Maria Helena Borghesan, tão
dedicada e amiga, saudades!
 Gilmar Alves Sant’Anna por
onde anda menino!
 Dr. Nelson Garavazzo e sua esposa Silvia (Silvinha) quantas saudades
das nossas madrugadas e dos nossos
bate papos.
 Karina Mello Bolfarini, minha
menina, hoje casada e mãe de
dois meninos e uma menina,
quem diria!
 Eladir Correa sempre amiga
que saudades!
 Glicéria Silva Dias, filha da
mestra Gloria Maria tão cheia de
sonhos um deles era conhecer a
Itália, que saudades!
 Osmar Martins, companheirão, luta muito por todos, apesar do seu gênio forte.
 Altair Guedes e Terezinha
Alves Costa, quanto tempo andamos juntos, saudades.
 Annita Jayme, minha querida
madrinha, com o seu sorriso
aberto, grande lutadora, muitas
saudades.
 Olga Gonçalves, saudades dos
nossos bates papos, que saudades!
 Elio Bisinoto dos nossos bate
papos, amigo que saudades.
 França, não sei por onde anda, mas que saudades!
 Helena Agostinho, a nossa
poetiza, onde está?
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 José Silvestre, de Serrana como
era bom o nosso bate papo.
 Helena Brandão, tantos anos
que não nos vemos.
 A família Tavares, Carminha,
Shirlei e a Silvana Tavares e seu
filho, família de Serrana, que
saudades!
 Catharina Borin Belfiori, altos
papos, que saudades!
 José Roberto Ribeiro e sua esposa Aninha quantas saudades!
 Lilian Ferreira, já faz algum
tempo que não a vejo.
 Euler Pelá, amigão até hoje, faz
tempo que não o vejo, saudades.
 Tânia Macedo, menina, que
saudades.
Tenho muito mais amigos
que me deixam saudades, o triplo dos que citei não me esqueço de ninguém. Perdoem-me se
não os relacionei agora, não me
esqueço de vocês.
Desejo a todos os meus
amigos saúde e, que esse ano
seja de muita saúde e de muita
prosperidade a todos e aos seus
familiares.
Abraços
Florêncio Antonio Lopes
Professor Espiritualista
Graduado Senhor-Mestre
www.florencioalopes.com.br
florencio.al@hotmail.com
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DEPOIMENTO_____________________________________________________
Ribeirão Preto, 02 de
junho de 2013
Primeiramente, quero
agradecer a Deus por ter
colocado o Sr. Florêncio na
minha vida e na vida de minha filha Giovanna. Recebemos esta graça em meados
de setembro de 2008.
Quando o conhecemos,
ele iniciou os nossos atendimentos, quinzenalmente e a
minha filha uma vez na semana, graciosamente, em seu
consultório.
Iniciamos um tratamento de ordem emocional, profissional e espiritual,
era um desafio, pois, nós
com tantos traumas que
trazíamos desde a infância,

sentimentos tão doidos, escondidos no fundo da alma,
só mesmo ele, com tamanha
paciência e sabedoria pode
abraçar esta causa.
Desde o inicio, ele me
dizia que eu era uma pessoa
“embutida”, e que eu precisava me abrir mais para vida,
para que as coisas pudessem
acontecer, que só assim, eu
seria uma pessoa realmente
feliz. E, ele estava certo.
Os quarenta minutos
reservados para o atendimento com ele, são muito
aguardados por nós, durante toda a semana. Pois, suas
palavras, os seus ensinamentos e a sua energização,
nos faz um bem enorme, é
um verdadeiro bálsamo,

que nos deixa mais encorajadas e seguras para enfrentar os embates do dia a dia.
Encontramos o Senhor-Mestre
Florêncio
sempre com a mesma disposição, boa vontade e generosidade em nos atender.
Ele é um exemplo de perseverança e disposição.
O que posso dizer de
algo tão maravilhoso?
É que tem valido muito
a pena tamanha generosidade,
pois se não fosse um atendimento de forma graciosa, não
teríamos como pagá-lo.
Eu, hoje, posso dizer,
com muita satisfação, que já
não sou mais aquela pessoa
“embutida”, que estou aberta

para vida e, com o trabalho
que temos desenvolvido semanalmente, terei condições
de viver muito melhor e de,
inclusive, ajudar o próximo
de maneira mais eficaz. Como forma de agradecer a
Deus e ao Universo, por todas as maravilhas recebidas.
Agradecemos de coração, por esses cinco anos e,
gostaria muito de continuar
contando com os seus ensinamentos de Sabedoria e Fé.
Peço a Deus pela saúde e proteção do nosso
querido Senhor-Mestre Florêncio Antonio Lopes.
Com carinho,

Gislaine Silvia Moreira

REDE SOCIAL PARA PROFISSIONAIS LIBERAIS____________________
Rede social conecta profissionais liberais que procuram ou oferecem “bicos”
ISABEL CRISTINA M. PIRES

cabelereira.
R.
Ignácio Pedrazzi, 185  Artesanato em biscuit
 Decupagem em vidro ou caixa Simioni - Ribeirão Preto.
de madeira.
Fones: 98863-2170/99125-3691
R. Elza Silveira Ferlin, 78City Ribeirão -Ribeirão Preto CATARINA IRENE SCHMITZ
Fone: 3013-9818
 Tratamentos e Massagens dos
Mestres
POLIANE P. LEMES SEIXAS
R. Tercilio Celeste Pasto Manicure, pedicure, depilação e re, 326 - Jd. Benedetti e

LEMBRETE____________________
Encontra-se à disposição Florêncio Antonio Lopes,
para compra, na Casa de Fé nos conta a sua história, com
Amor Entre os Povos:
o intuito de passar para nós,
que a espiritualidade com os
LIVROS: “MAGISTRALEM SPE- seus ensinamentos da ética, do
CULUM” – VOLUMES I E II
se amar, do respeitar a si e com
Estes livros são artigos a técnica do Encontro com o
que será para o leitor de um Eu, traz a paz, a energia e muigrande ensinamento, orien- ta saúde para quem a pratica.
tando-o no sentido da vida.
MAGISTRALEM SPECULUM,
LIVRETO: 22 RECANTOS
A PLAQUETA DE COBRE E
Nesse pequeno livro
O CORDÃO DO AMOR
traz os “22 Recantos”, cada
O nosso tratamento é
um com os seus respectivos
feito
com esses milagrosos
nomes, pedras e flores que
elementos,
fazemos uma
os regem.
“salada mista” nas cabeças
LIVRETO: UMA DAS PASSA- das pessoas
GENS DA MINHA VIDA
O Professor Espiritualista
C O N FI RA! ! !

R. Cerqueira Cesar, 481. cj Fones: 3638-3411/3443-3501
406 - centro—Ribeirão Preto iselda.moda@hotmail.com
Fone: 99181-8648
catarinaschmitz@gmail.com CICLO RIBEIRÃO
 Venda de bicicletas, peças e
acessórios
PROF. ESP. FLORENCIO A LOPES
 Mo t i v a çã o e L i de ra n ça  Compra e Reformas de bicicletas
Av. Jerônimo Gonçalves,
(individual ou equipe)
R. Cerqueira Cesar, 481. cj 489 - centro - Ribeirão Preto
406 - centro—Ribeirão Preto Fones: 3610-6294
cicloribeirao@gmail.com
Fone: 3941-1081
www.florencioalopes.com..br
FLORES DE QUINTAL
florencio.al@gmail.com
 Arranjos florais para festas,
eventos, escritórios etc.
MARIA ISELDA M.F. CAETANO
Fones: 3442-5274 /99142-3396
 Tradução de Espanhol para
floresdequintal@gmail.com
Português ou vice-versa
 Correções e digitação de livros, teses, monografias e etc.
R. Olavo Gouvea Ludovice, 670 - Simioni

ANUNCIE
AQUI
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ATENDIMENTOS_____________________________________________
Trazemos sequelas de sentimentos e energias de outras vidas, sendo assim não passe as dessa vida para as
outras subsequentes, abaixo está uma proposta de atendimentos para limpar as sequelas da vida atual.

TERÇAS-FEIRAS - 20h

Dirigente: Mestre Luiz SÁBADO
 TRABALHO DOS MESTRES Sergio Feiteira
9h - TRABALHO DE CURA
Orientação: Senhor-Mestre Dieta: Não se alimentar de
Energização Maior para
carne e derivados.
Florêncio Antonio Lopes
Saúde Física e Espiritual
Coordenação: Mestra CaOrientação e coordenação:
QUINTAS-FEIRAS - 20h
tarina Irene Schmitz.
Mestra Catarina Irene Schmitz
Dirigente: Edson Abraão PEREGRINAÇÃO DE NOS- Dirigente: Mestre Dirceu
Silva
SA SENHORA DA DIVINA Ferreira Caetano.
 Consultas e Retornos
TRINDADE
Dieta: Líquida, não mastigar.
Mestres: Izilda Aparecida Equipe da Caminhada:
Ficher e Luiz Sérgio Feiteira. Mestras: Neide da Silva Freitas, ÚLTIMO SÁBADO
Dieta: Não se alimentar de Beatriz Marli Jaqueta Escocchi 9h - CIRURGIA DE IRRAcarne e derivados.
e Maria Bezerra Rozendo, e o DIAÇÃO
Mestre Pedro Luiz Peres.
A cura é alcançada na força
Nota: Se quiser receber a visi- do Eu, pela força magnética
QUARTAS-FEIRAS - 20h
 MASSAGENS E APLICAÇÕES ta da Nossa Senhora no seu que vem dos irmãos espiriCom a equipe de Mestras lar ou na empresa, procure a tuais e pela força maior de
mestra Neide, para agendar.
irradiação que vem do See Mestres.

nhor-Mestre Florêncio Antonio Lopes.
Dieta: Leite de vaca ou soja
puro

18h - CULTO DAS FINANÇAS:

Dirigente: Mestra Catarina
Irene Schmitz.
 Energização: Para a melhoria das finanças (individual e
empresarial) e Cura das Sequelas de outras vidas

Visite o nosso site:
www.aep.org.br
Para ter um maior conhecimento da nossa filosofia.

TRATAMENTO DE VIDAS PASSADAS____________________________
Boletim:
Professor
Florêncio, fale-nos sobre
Vidas Passadas?
Professor: Infelizmente
no mundo somos somente em
dois, vamos dizer portadores
dessa abertura desse trabalho
escritos, nós descobrimos o
que a pessoa tem física, mental, financeira ou familiarmente, o que vem acontecendo
com ela em outras vidas.
Porque todas as vezes
que estamos passando por
um pedaço nessa vida, coincide com milhares de vidas
passadas por nós, abre-se
uma sequela ou mais e, passa
a prejudicar a pessoa.
Então para fechar as sequelas terá que fazer este trabalho de Vidas Passadas para
que possamos chegar na vida
presente e orientar as pessoas
como proceder daí pra frente.
Então. as vidas passadas
tem uma importância vital
em nossa vida, porque parece que ela está esquecida,
mas não está.
Boletim: Isso traz muito
bloqueios nesta vida presente.
Professor: Não só bloqueio como traz para os indivíduos uma série de consequências muito séria como
doenças e na parte financeira,
uma pessoa começa do nada

subir, chega numa posição
das mais elevadas, de repente
perde tudo. Por quê? Eles
querem fazer esse tratamento,
mas esquecem de fazer sobre
Vidas Passadas da esposa e
dos filhos, para poder se entrosar na vida atual.
Então, é um trabalho
muito amplo, muito importante e que vem resolver problemas perante ou toda parte
da vida familiar das pessoas,
na parte do amor, o amor ser
compreendido de um modo
como ele merece, do financeiro que é dele que dependemos tudo na nossa vida, então são grandes coisas.
É um trabalho nada
fácil, eu faço com o maior
prazer porque os resultados
estão no meu consultório e
na Casa de Fé Amor Entre
os Povos, quantas pessoas, e
quantos seguidores de outras
religiões que não vem ao
templo, mas mantem contato
com a gente e se cura.
Atualmente, nós poderemos fazer grandes curas. A
turma fala em cirurgia espiritual, não é nada disso, pela
sua mente é que vamos curálo, mas eu preciso saber da
sua fé, no limite que ela está.
Como?
Eu tenho que fazer as
suas vidas passadas, a financei-

ra é a primeira, porque ela é o motorzinho, ela que gera
tudo, o familiar vem
em segundo e o
amor em terceiro,
então essas três partes já pega o todo da
vida das pessoas,
torna-se bem mais
fácil e podemos
desenvolver
um
trabalho tranquilo.
Tanto é que, às
vezes as pessoas, me
pedem para fazer a
limpeza de sequelas
das vidas passadas
eu peço um bom Florêncio Antonio Lopes - Professor Espiriprazo porque é um
tualista, graduado Senhor-Mestre
estudo, é um levantamento, certo.
zendo o retrocesso na vida dela
O que estou fazendo, é todinha até chegar no ventre da
uma ligação. Ligação porque mãe, ir para o lado espiritual
eu tenho a força do desdo- pegando as outras vidas.
bramento espiritual, eu vou
Então, tudo isso é para
na pessoa e dali da pessoa fa- salvar uma pessoa.

TRATAMENTO DE VIDAS PASSADAS
Esse tratamento é único no mundo todo,
só é feito pelo Professor Espiritualista
Florêncio Antonio Lopes
Agende o seu: Fone: 16 3443-3501
www.florencioalopes.com.br
e-mail: florencio.al@gmail.com
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DICAS ESPIRITUALISTAS PARA O SEU BEM VIVER NO ANO DE 2014
O que está reservado neste mês de MARÇO, para os nascidos em:
MARÇO
Aos nascidos em março, desejo-lhes que tenha
muita saúde e que a família esteja sempre unida
junto contigo.
O amor sempre presente, mas, tome cuidado
com o financeiro.
De modo geral está
bem estável em todos os
campos.
ABRIL
Para a família só tem
que agradecer. Se não fosse ela seria um nada. É a
família que lhe deu força
para firmar a suas finanças e graças a Deus que
está gozando de ótima
saúde e deve isso tudo
para o amor que os uniu
para sempre. Não será
feliz, é feliz!
MAIO
“Sempre estou aberto
a todos.”
Saúde: Espetacular. Não
abuse.
Família: “Vou unir a minha família novamente, eu
era feliz e nunca percebi!”
Amor: É o amor que nos
faz lutar pela paz e pela
grande evolução espiritual.
Financeiro: “Também
com esse grande amor do
meu passado irei colocar
tudo em ordem.”
JUNHO
“Vivo pensando em

você e sei que nem lembra
mais de mim, mas, mesmo
assim, sinto-me feliz.”
Saúde: Procure cuidar
mais da sua saúde, já estou
cansado de alertá-los.
Família: “Ainda irei constituir a minha família, com
paciência chegarei lá.”
Amor: “É o que está me
faltando. Paciência.”
Financeiro: “Já tenho
alguma coisas aplicada.”

Família: Não basta somente se amar, a família
unida tem que se amar
também, senão não é família.
Amor: É o que mais o
poeta gosta de falar em
seus versos. Mas é gostoso, muito gostoso de ouvir.
Financeiro: Preste bem
atenção: nunca pense que
você está bem financeiramente e que nada mais
JULHO
pode lhe derrubar. O golTodos têm medo de pe, você nem sabe de onerrar, das risadas que as de vem, porque o erro é
pessoas possam dar, quer seu.
saber por quê? Porque
ainda não estamos prepa- SETEMBRO
rados para vencer.
Você do mês nove,
Saúde: Cuidado com abu- tomem cuidado, que nove
sos em bebidas.
fora é zero.
Família: Não fique triste, Saúde: Meu caro amigo o
tenha paciência, se existe que irá lhe acontecer, a
amor, tudo voltará a ser culpa é sua, se cuide.
como antes, ou melhor, Família: Você está com
bem melhor.
medo de constituir famíAmor: É o dom maior lia?
que Deus nos deu.
Amor: Ame à vontade,
Financeiro: Nunca gaste porque o amor é único e
tudo. Poupe mesmo se for exclusivo.
um pouquinho
Financeiro: No campo
das finanças está bem. JuíAGOSTO
zo e cuidado.
Como é belo o amanhecer.
Como é espetacular o entarde- OUTUBRO
cer.
A saúde é sempre
E o anoitecer é sublime.
importante a gente se cuiSe assim pensar, está amando dar, para que possamos
outra vez.
cuidar bem da família
Saúde: Cuidado com as para que o amor fique
viroses que estão campe- sempre crescente e o fiando por aí.
nanceiro sempre em alta.

importante para que tenhamos saúde, muito
amor, mas, no financeiro
juízo meninos!
DEZEMBRO
Você de dezembro, é
muito orgulhoso e metido
a bravo, largue disso!
Saúde: Está em ótimo
estado pelo seu egoísmo.
Família: Preste bem atenção: cuide bem deles porque um dia irá precisar de
todos.
Amor: Cuide-se bem.
Financeiro: Reveja as
contas, por favor.
JANEIRO
Não tenha pena de si,
olhe para trás e veja o que
fez.
Saúde: Abusou né! Agora
se cuide.
Família: Está sendo como ela é. É a família que
salva a gente.
Amor: Se você se amar e
respeitar a si mesmo irá
melhorar muito a sua vida.
Financeiro: Bom para
aplicar.

FEVEREIRO
“Sempre ouvi dizer
que a vida é um carnaval,
estou chegando à conclusão que é mesmo.”
Saúde: Parabéns! Ótimo!
Não abuse.
Família: Regular. Não dá
para melhorar não? Olha
que dá!
NOVEMBRO
Amor: Não mancha o noA família é muito me de amor, ele é puro e
verdadeiro.
V ISITE O SITE :
Financeiro: Bom para
www.florencioalopes.com.br aplicar.
Para conhecer o trabalho
desse grande homem:
FLORÊNCIO ANTONIO LOPES
Professor Espiritualista

Florêncio Antonio Lopes
Professor Espiritualista
Senhor-Mestre do Amor
Entre os Povos
www.florencioalopes.com.br
florencio.al@gmail.com

