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Orientador: Senhor-Mestre Florêncio Antonio Lopes

FESTA

Professor Espiritualista Senhor-Mestre

Saiba quem foi você na sua vida passada
Você que tem a curiosidade de saber sobre
a sua vida passada, agora surgiu uma oportunidade, o Senhor-Mestre Florêncio fará pra você.
Para isso procure a Mestra Catarina Schmitz
para que sua curiosidade acabe.

Fone: 3625-0574 / 3011-4785

ATENDIMENTOS
TERÇAS-FEIRAS - 20h
 Curso de Magistralem Speculum - ministrado pelo Senhor-Mestre Florêncio, para a
sua equipe de mestras e mestres.
QUARTAS-FEIRAS - 20h
 Limpeza Espiritual
 Abertura de Caminhos
Atendimentos realizados pelo
Senhor-Mestre Florêncio e sua
equipe de Mestras e Mestres.
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Maestro e Mestre Osmar Rubens Jeycic e o
Senhor-Mestre Florêncio Antonio Lopes

QUINTAS-FEIRAS - 20h
 Peregrinação de Nossa

Senhora da Divina Trindade, dirigente Mestra Neide da
S. Freitas

SÁBADO - 9h
 Energização Maior para a
Saúde Fisica e Espiritual
Coordenação: Mestras Catarina
Irene Schmitz e Maria José
Mendonça Bovo.
Dirigente: Mestre Lecio Rodrigues Geraldo
Equipe de Trabalho: SenhorMestre Florêncio e as Mestras e
os Mestres.
Consulta Espiritual: Mestre Vitó-

rio Marcolino

DOMINGO - 9h
CULTO DA FAMÍLIA: dirigente Maestro Osmar Rubens
Jeycic
 Energização
 Consultas: com Mestre Vitório Marcolino
ÚLTIMO SÁBADO e DOMINGO DE CADA MÊS - 8h
 Mensagens dos Desencarnados Queridos: com Mestre
Vitório Marcolino

O Amor Entre Os Povos é uma religião espiritualista . O seu maior desafio é trazer a Paz ao mundo e às pessoas, ensinando como
atingir o bem estar da família apurando a Fé e aperfeiçoando o desenvolvimento espiritual e material.

Domingo dia de grande Festa
É o dia da reunião da família.
É o dia de receber a proteção,
para essa nossa Sagrada Família.
E nós toda semana nos reunimos com o nosso
Querido Maestro e mestre Osmar Rubens Jeycic
E com a música recebida e com vocês, Mestras e Mestres,
Na porta desejando Boas Vindas.
Todos sorrindo e alegres por
Se encontrarem – Sorrisos verdadeiros.
E todos juntos assistem a bela Reunião da Família,
Que são aqueles familiares que já se foram,
Se foram, para perto de Deus.
Ficam sabendo como eles estão
Alguns mandam até pequenas mensagens
Ou apenas um obrigado – saudades de você
Quando são nove horas
É o momento do encontro com
As Mestras e Mestres que ensinam
A ter uma armadura de defesa que lhe
Protege 24 horas que é o “Magistralem Speculum”,
Junto da plaqueta que é o escudo e do
Cordão do Amor que é a Espada da Paz,
Do Amor e da Prosperidade, para a família.
Venha passar uma manhã de domingo
E aprender a se defender e em troca mandar de
Retorno muita Paz, Amor e Saúde.
Todos os domingos é uma grande festa
Para nós do Amor entre os Povos.

B OL ET IM I NF O RM A TI V O AEP

Conheci o “Amor Entre os
Povos” através do Mestre Edvaldo, quando nos conhecemos
em junho de 2010, aqui em
Ribeirão Preto, depois de seis
meses em dezembro, passei por
uma consulta com o SenhorMestre Florêncio Antonio Lopes em São Joaquim da Barra.
Após oito meses comecei a
fazer os tratamentos no Templo de São Joaquim da Barra.
Em novembro de 2011, passei a
faze-los aqui no templo de Ribeirão Preto.
No início dos tratamentos,
quando fazia os Recantos vieram traumas da minha infância
que me prejudicavam, a partir
daí fui tendo forças para continuar.

Participando dos trabalhos
de sábado, onde passei por todos os tratamentos, daí comecei
a melhorar.
As coisas vão acontecendo e
achamos que não temos nada,
mas as sequelas ficam e continuam nos perturbando.
Com os tratamentos acontecem os desbloqueios dos traumas e a nossa mente fica aberta
para a vida, tiramos um fardo
pesado das costas.
Antes eu não tinha ânimo,
fazia as coisas automaticamente,
sem forças para nada, tinha muito sono e ganhei muito peso.
Agora sou mais animada,
melhorou minha autoestima,
trabalho em dois lugares e faço

academia e o meu relacionamento também melhorou.
Atualmente faço o tratamento para perder peso, aqui no
Amor Entre os Povos.
Tenho meus problemas. Mas
consigo superá-los. Continuarei
com os meus tratamentos porque quero melhorar mais.
Hoje, também estou tirando
a carteira de habilitação, passei
num concurso público pela Prefeitura em Técnico de Enfermagem.
Só tenho que agradecer ao
Amor Entre os Povos.

Érica Cristina dos Santos

R. Elisa Andrada Rosada, 205
14600-000-S. Joaquim da Barra-SP

Blog:
amorentreopovos.blogspot.com
Twitter:
@aeptechama
E-mail:
f_antoniolopes@hotmail.com

DEPOIMENTO

SITE DE FLORÊNCIO ANTONIO LOPES no site
Somos Todos Um:
www.stum.com.br/st12693
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DICAS ESPIRITUALISTAS PARA O SEU BEM VIVER NO ANO DE 2012
O Senhor-Mestre Florêncio Antonio Lopes nos deu este maravilhoso presente, são dicas para os nascidos de todos os meses o que irá
passar dentro do mês vigente, para se poder viver melhor e consertando o que tem que ser consertado.
O que está reservado neste mês de MAIO para os nascidos em:
Financeiro: Poderão surgir amor que sua família tem por
MAIO
facilidade em sua vida.
Cuidado. Quando se sofre Saúde: Cuidado trabalhar é mui- oportunidades. Seja mais receptí- você.
Amor: O campo está regular. Vá
uma desilusão é porque acredi- to bom, abusar é arrumar doen- vel.
com calma.
tou muito na ilusão, sempre é ças.
Financeiro: O mês de maio está
bom analisar bem antes de tomar Família: Sorria, será fácil de OUTUBRO
Vivemos quatro mundos ao ótimo para você. Sem abusar
uma atitude.
superar tudo com os familiares.
Saúde: Cuidado. O mês não está Amor: Oh Coisa complicada! mesmo tempo, que são: 1) Mun- ganhará muito mais.
do Material 2) Mental 3) Mundo
favorável principalmente com Mas tem seus momentos bons.
acidentes.
Financeiro: Continue aprovei- Espiritual e o 4) Mundo de FEVEREIRO
Se você se sente a vontade
Deus. Precisamos ter equilíbrio
Família: Dê mais atenção a seus tando a maré. Continua boa.
em todos os mundos para ter- de realmente vencer, procure o
impulsos.
caminho do bem. Demora um
mos resultados.
Amor: Sempre ter muito cuida- AGOSTO
pouco mais para acontecer, mas
do, porque os nascidos em maio
O mês está bem favorável Saúde: Cuidado com a gula
quando acontece é para sempre.
tem tendência de ser levados por invista no financeiro e no amor. Família: Ame, Ame, Ame...
Amor: Gostoso. Muito bom. Deus nunca se esquece dos
impulsos.
Está bem evidência.
bons.
Financeiro: Economize sempre. Saúde: Tenha muito cuidado Maravilhoso.
Financeiro: Lute para o melhor, Saúde: Ótima. Mas cuidado
Dá bons resultados
com acidentes.
com velocidade.
Família: Invista em algo que para “você”.
Família: Dê atenção a seus faJUNHO
vem agradar a todos, por exemmiliares tudo mudará em sua
NOVEMBRO
Terão um mês de muita vi- plo, viagens, trocar o carro, etc.
Lute sempre não desanime, vida para melhor.
são positivas, mas estarão muito Amor: Trate de aproveitar porsensíveis com as energias negati- que será para o resto de sua vida. estará sempre aprendendo. Amor: O campo esta minado
vas dos outros. Se cuide.
Financeiro: Aproveite mais. Quem age desta maneira não para suas palavras. Cuidado.
Financeiro: Cuidado, não gaste.
Saúde: Tome cuidado com co- Saiba aproveitar nas aplicações tem tempo para ficar doente.
midas e bebidas fortes atacarão o porque poderá dar uma compli- Saúde: Procure se cuidar, o re- Guarde.
sultado será maravilhoso.
estômago e o fígado.
cada.
Família: Dê mais atenção aos MARÇO
Família: Procure manter a sua
Se você não está contente
filhos, evitando gritar e sim conpaz, porque a sua harmonia é SETEMBRO
com a sua vida mude, você pode
muito importante para todos.
O ser humano jamais enve- versar.
Amor: Não abuse irá arrepender lhece, simplesmente “amadu- Amor: Se não sair para passear sim. Quem me ensinou foi Deus
-se. Você é quem sabe.
rece”. Com o decorrer dos anos com certeza ficará para “titia” ou – a minha “Fé” por ele.
Saúde: Desde que não abuse.
Financeiro: Saiba, ou melhor, adquire mais experiência e co- “titio”.
Financeiro: Dinheirinho difícil. Estará ótima.
aprenda aplicar o seu dinheiri- nhecimento de vida.
Família: Paciência lhe trará
Mas logo terá sim, um montão.
nho que poderá virar um dinhei- Saúde: Ótima e só não abusar
muita alegria.
rão.
Família: Seja amoroso, compreAmor: Aí! Aproveite!
ensivo e sorridente, o resultado DEZEMBRO
O sorriso é um tesouro que Financeiro: Tenha calma, tudo
JULHO
será muito melhor.
irá melhorar, tenha “Fé”.
Retire do seu lindo rosto esta Amor: Fala menos, ou melhor, todas as pessoas possuem.
Saúde: Não quero que façam
expressão de bravo, trará maior fale com a pessoa certa
ABRIL
regime, porém não abuse.
Quando se levantar agradeça
Família: Faça uma linda festa,
simples e modesta. E que esta a Deus por renascer todos os
dias. É uma grande dádiva. Não
valha por todas juntas.
é mesmo?
Amor: Lute por quem ama.
Financeiro: Não lute. Ponha o Saúde: O corpo é seu, no entanseu conhecimento para fora que to, cuide bem dele.
Família: A mais linda é a de
irá ficar muito melhor.
Deus, em segundo lugar a sua
JANEIRO
família.
Procure ter a consciência de Amor: E ama e ama muito. Que
sua força infinita. Do lado nega- vocês já aprenderam a amar.
tivo ela é horrível, mas do lado Financeiro: O campo não está
positivo, ela é maravilhosa. En- nada favorável, se cuide, pode
tão use só o seu lado positivo complicar a sua vida em muito.
que será um grande vencedor.
Abraços
Saúde: Ótima. Porém cuidado
você é o único que pode mudar Professor Espiritualista Florêncio Antonio Lopes, graduo bom para o mal em sua vida.
Família: Por favor, respeite o ado Senhor-Mestre

