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DEUS MARAVILHOSO____________________
“Hoje, eu senti Tua presença, com
muita dor
E entendi que Tu existe na felicidade,
No amor e na alegria de viver.
Agora, tenho a certeza que Tu
existe.
Quando acordo pela manhã,
Para apreciar o Sol nos iluminando
Ou no tempo chuvoso
Também passei a observar os
seus ensinamentos
E ver a beleza da chuva irrigando
a nossa Terra
Para a vegetação,
Agora, percebo a beleza dos seus
ensinamentos.
Médium Clarividente Florêncio Lopes
Os trovões são avisos que raios
estão caindo,
Por estar em toda parte.
Para ajudar a fortalecer o solo,
Para ajudar o Sol para nos dar alimentos, Obrigado Deus por me dar a oportunidade
Para nos mostrar a beleza na natureza e De poder carregá-Lo dentro de mim
E faço isso com muito carinho e amo.
nas flores
Por quê?
Que vem para nos enfeitar.
– Porque agora sei que está dentro de
A vida e a morte, para sentir a alegria,
mim e Te carrego com todo carinho
De ler esse texto e aprender mais,
A dançar como um dos melhores diverti- Porque Deus é minha “Fé”.
Onde aprendo o que é belo,
mentos,
Foi esta lição que nos deu
E também um belo exercício é o cantar.
E tudo que é feio, cabe a nós modificar
Quando estou alegre ou mesmo
Para ser belo, e o ruim para ser útil,
Cantar quando estou muito triste
Agora, aprendi e vou passar a fazê-lo.
E aprender com a minha oração.
Obrigado, minha “Fé”, é este o ensinaQue é o remédio para me de forças,
mento recebido
Para corrigir os meus erros e pecados,
E a partir de agora vou colocá-la em
E não mais cometê-los.
prática.
Passear para ver a beleza da natureza.
Obrigado meu Amigo, de hoje em diante
Onde vou, eu vejo Tu na beleza das árassim é que Te chamarei.”
vores.
Na beleza das flores, na beleza das maRecebemos muitas cartas com
tas virgens,
Do gramado verde onde posso me deitar nomes de pessoas que querem se curar,
para: saúde; abertura de caminhos e/ou
Para meditar, orar e agradecer a Ti
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dramas com os seus familiares. Geralmente, para as
pessoas que estão doentes e
que não podem se locomover, aceitamos e nos entregamos totalmente para curá-las.
Agora, se não acreditarem em nossos trabalhos,
fica difícil conseguir a cura,
porque é por intermédio da
“Fé” individual de cada um
que irão se curar.
Então, não adianta trazer os nomes de pessoas
que não acreditam que, no

mundo, existam pessoas que
possam se curar sem vir nos
conhecer, por isso que o doente tem que vir pessoalmente senão de nada adiantará.
Fazemos sim, tratamentos, primeiramente para curar
a sua “Fé”, depois é que iremos curar o mal em que está
passando, essa cura é através da energia positiva da
sua “Fé” e este tratamento é
feito pelos “Irmãos Espirituais” por meu intermédio, através de consultas marcadas

com antecedência e com
uma pequena taxa cobrada.
Venha que explicaremos com detalhes o que está
acontecendo com você.
Os resultados são maravilhosos.
Para marcar as consultas, fale ou com a Mestra Catarina Irene Schmitz, tels:
3011-4785—16 99181-8648.
Florêncio Lopes
Medium Clarividente
florencio.al@gmail.com

DEPOIMENTO _____________________________
Não posso deixar de
falar desse acontecimento
que ocorreu comigo recentemente. Eu frequento na Casa
de Fé “Amor Entre os Povos”, o Trabalho de Cura,
aos sábados, às 8 horas da
manhã, e como é de praxe,
recebemos um bilhete com
um pensamento, por escrito,
que levamos para casa e no
sábado seguinte entregamos
esse mesmo bilhete com a
resposta de como passamos
durante a semana, para que
o Senhor-Mestre Florêncio
Lopes, possa vibrar a semana seguinte para nós.
Há quase um mês, eu
não estava dormindo direito e
sem saber ao certo o motivo,
relatei este problema no bilhete que recebi no sábado,
dia 23 de agosto de 2.015. E
para a minha surpresa, no

mesmo sábado o meu
sono se regularizou.
Só tenho que agradecer
a força desse homem de fé
maravilhoso, que se propõe a
ajudar a quem o procura.
Agradeço imensamente, ao Médium Clarividente
Florêncio Lopes e a sua corrente espiritual de paz, por
facilitar a minha vida em todos os sentidos.
Mestra Maria Iselda
Moda Ferreira Caetano
>>>>>>>>>
Querido Mestre Florêncio, eu indiquei o meu amigo
Brasilino Alves Gomes e eu
mesmo nunca tinha comparecido ao templo. Mas, depois
que soube do resultado que
ele teve, me interessei, e vim
o mais depressa possível.

Lembro-me que o senhor disse que eu era um
homem sem fé, mas apesar
disso, fiz tudo que o senhor
recomendou e, na segunda
vez que retornei, percebi que
eu estava bem melhor.
Curei-me de um tumor
no cérebro. Os médicos ficaram pasmos e assim disseram: “Foi um milagre, só pode ser, nunca vimos uma
coisa desta acontecer”.
Hoje estou curado, e
administrando a minha indústria. Estou feliz junto com os
meus familiares e amigos.
Hoje eu sou um homem de
muita fé. Um abraço a todos,
principalmente a este pessoal do “Amor Entre os Povos,
desejo a todos muita paz.
Caetano Morales Cunha
Mariporã-PR - (1998)
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ATENDIMENTOS _______________________________
SEGUNDAS-FEIRAS - 20h
* TRABALHO ESOTÉRICO
R. Tamandaré, 1813 - Campos Elíseos.
TERÇAS-FEIRAS - 19h
 Trabalho de Kardecismo
Estudos da Doutrina Espírita e Passes
R. Augusto Severo, 584 (ao
lado da Casa de Fé Amor
entre os Povos).
TERÇAS-FEIRAS - 20h
 CONSULTAS
 RETORNOS
 TERAPIA ALTERNATIVA
 ENERGIZAÇÃO
Dieta: Não se alimentar de
carnes e derivados
Orientação para as pessoas encontrarem os caminhos
da religião que mais as convém, seja ela qual for; e também para a vida, para a saúde,
para a família, o amor e para o
trabalho.
QUINTAS-FEIRAS - 19h30
 PEREGRINAÇÃO DE N. SRª
DA DIVINA TRINDADE
A peregrinação da Imagem de Nossa Senhora da
Divina Trindade tem o dom
de tocar os corações das
pessoas. É uma suave e profunda energia que nos leva
sempre a amar mais a Deus,
e a nos sacrificar pelo próximo. Ela deixa um sulco de
luz, esperança e afeto nas

casas de famílias e empresas
em que ela visita.
Receba a visita da Nossa Senhora, fale com a Mestra Neide - tel.: 99142-3396.
SEXTAS-FEIRAS - 20h00
 Trabalhos da Umbanda
(Abertura de Caminhos e
Limpeza espiritual)
Dieta: Não alimentar–se de
carnes e derivados.
Trabalho diferenciado
com limpeza das energias e
orientações psicológicas para
a vida fluir melhor. Orienta as
pessoas a fazerem melhores
escolhas na vida religiosa,
trazendo um sentido único na
vida de cada frequentador.

SÁBADO - 8h00
 CONSULTAS
 TRABALHOS DE CURA
 CIRURGIA DE IRRADIAÇÃO
Dieta: Líquida. Não mastigar.
Orientação positiva de
elevação da mente. Trabalho
feito através de meditação,
energização e também, se
necessário, cirurgia espiritual, de acordo com a fé de
cada um.
DOMINGO - 18h00
Trabalho das Finanças
Trabalha positivamente a
mente das pessoas para elas
poderem abrir seus caminhos, nas áreas: financeiro,
profissional e familiar

Atendimentos do Médium Clarividente FLORÊNCIO LOPES, no Templo do “Amor Entre os Povos”.
Às TERÇAS-FEIRAS 20h e no SÁBADO - 8h
 Consultas: As consultas devem ser agendadas com antecedência.
Falar com Catarina Schmitz pelo telefone: (16)
301147-85 - 9981-8648

trabalhar com o “Eu” e
tornar-se um vencedor,
com o professor espiritualista Florêncio Lopes.
Matrículas abertas. Inscrições com Catarina Schmitz
pelos telefones: (16) 30114785 - 9181-8648.

CURSO DO “EU”
Contatos:
 CURSO DE NEUROLINGUÍS- florencio.al@gmail.com
TICA: Para aprender a www.stum.com.br/st12693
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MAGISTRALEM SPECULUM___________________
O Magistralem Speculum é um “Escudo de Proteção” que, após ser preparado, recebe a emantação de
Energias Divinas, feita somente por Mestres Espiritualistas orientados e preparados por um Mestre Maior,
surgiu na pré-história como
um “Triangulo de Gravetos”,
confeccionado com cizal.
O “Triangulo de Gravetos” tornou-se um símbolo. E,
ao praticar os exercícios ensinados pelos “Arcanjos”, o
homem mantinha o equilíbrio
de suas forças mentais, concentrando-se e se sintonizando com as energias, recebendo toda a proteção que precisassem. Com o passar dos
tempos, o ser humano foi se
desenvolvendo, distintas civilizações formaram-se em várias partes do planeta, com
hábitos e costumes diferentes, mas muitas preservaram
os ensinamentos do “triangulo
de gravetos” e os passaram
de geração em geração.
O vidro foi inventado e,
na sequência, os venezianos
criaram o “espelho”. Os egíp-

cios colocaram o “triangulo”
preso ao vidro, ideia que foi
sendo aprimorada e formas
diferentes foram adotadas
para produzir o “triangulo de
Gravetos”, que passou a ser
fixado num metal ou vidro
espelhado, recebendo o nome de “Magistralem Speculum” (Espelho Mágico).
Quem se utiliza desse
“Espelho Mágico” aplicando os
seus exercícios, logo percebe
seu equilíbrio e PAZ.
ASPECTOS FÍSICOS:
A medalha com a imagem de Jesus de Nazaré é
uma homenagem a esse
grande Mestre. O papel representa os papiros e as matas. A cor azul, o céu, o espaço celeste. A madeira, as
árvores. A parte opaca do
centro, a água de rios, cachoeiras, minas, mar e da chuva.

LIGAÇÃO COM A ESPIRITUALIDADE:
A parte superior significa PAZ. A esquerda, PACIÊNCIA, a direita, FORÇA. E
entre os três pontos está a FÉ.

“Com tanto tempo usando o Magistralem Speculum,
após tantas orientações recebidas pelo Senhor-Mestre
Florêncio, hoje o Magistralem
se tornou o meu amigo, pois é
com ele que converso, jogo
minhas energias, meu cansaço, tristeza, tudo que não está
bem, descarrego nele, e depois recebo de volta energias
maravilhosas, por isso estou
sempre com disposição e
alegria para viver. Só tenho
que agradecer ao meu amigo
Magistralem Speculum.”
Mestra Izilda Aparecida Ficher

“Florêncio Lopes, médium clarividente, tem como missão de vida ajudar as pessoas que passam por ele necessitando de curas espirituais e ensinando-as a encontrar um novo caminho para uma vida melhor".
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