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AMOR ENTRE OS POVOS_______________________________
No Amor Entre os Povos, muita
gente, inclusive eu, viemos em busca
de alguma coisa, principalmente da
Saúde, outros vem pelo motivo de que
a vida está muito ruim, que já não
consegue caminhar sem que muitos
obstáculos apareçam em sua vida,
impedindo-o de prosseguir a jornada.
No meu caso, eu vim para o
Amor Entre os Povos com muitos
problemas de saúde, foi quando conheci o Senhor-Mestre Florêncio
Antonio Lopes, que na época era
Monge, a partir daí posso dizer que
tudo começou a mudar na minha
vida, tanto na parte física como de
uma maneira geral.
Achei interessante a filosofia e
passei a colocar em prática os ensinamentos recomendados, fui notando a
diferença que eu sentia a cada dia
que passava, hoje sou um dos mes-

tres desta religião espiritualista.
Usando o Magistralem Speculum notei que eram maravilhosas as
energias que eu recebia e que me
faziam (e me faz bem), aprendi também, que eu podia ser útil às outras
pessoas que estavam igualmente
doentes e que não possuíam o Magistralem Speculum. Tudo isso foi me
equilibrando.
Passei também a usar o Cordão
do Amor juntamente com a Plaqueta
de Cobre, então as coisas começaram
a fluir bem melhor na minha vida e
associando os ensinamentos do Senhor-Mestre Florêncio sobre as aplicações do Magistralem Speculum, do
Cordão do Amor e da Plaqueta de Cobre, hoje sou uma pessoa feliz, mesmo
tendo todas as minhas enfermidades
físicas, sofri um enfarto, eu tinha que
fazer as cirur-gias na coluna para colo-

cação de prótese, da próstata e muitas
outras que também não precisaram
ser feitas. Já faz parte do passado.
Sou mais um adepto do Magistralem Speculum e admiro-o por tudo
que ele possam ser útil para todos,
trazendo o equilíbrio para se viver
melhor, com a sua proteção.
Abraços
Mestre Vitório Marcolino

QUEM SOMOS____________________________________________
O Amor Entre Os Povos é
é trazer a Paz ao mundo e às pessempre o encontro de motivação
uma religião espiritualista o seu
soas, ensinando-as como atingir
maior para a vida, para grande
fundador é o Professor Espirituao bem estar da família apurando a
evolução para que possam lutar
lista Florêncio Antonio Lopes, orisua Fé e aperfeiçoando o seu decom amor e muita “Fé” e divulgar o
entador espiritual com o título de
senvolvimento espiritual e material.
caminho da Sagrada Família (São
“Senhor Mestre” pelo espiritualisE também a saúde para a faJosé, Nossa Senhora com seu
mo. Com o seu primeiro Estatuto
mília para que ela possa caminhar
filho Jesus) para a humanidade",
Social registrado em Cartório no
com orientação e se manter sempre
explica o Professor Espiritualista e
ano de 1990.
unida seja qual for a situação, tenSenhor–Mestre Florêncio Antonio
A partir desta década o Amor
do vontade de viver e fazer do lar
Lopes.
Entre os Povos foi se tornando conhecido e recebido com
agrado e conforme o artigo 2º
da sua Constituição com a
O Professor Espiritualista e Senhor-Mestre FLORÊNfinalidade de prestar culto a
Deus, em espírito e verdade. CIO ANTONIO LOPES, atende no “Amor Entre os Povos”:
A própria definição dos fins a
que se propõe está exarado CO NS ULT AS
em seu enunciado: Amor Terças-feiras(20h) e sábados (8h)
(Universo) Entre (União) os  Consulta individual, onde será passado o que fazer para se curar e o que
precisa fazer para se viver bem e ter o equilíbrio.
Povos (Paz). Estas energias
As consultas são agendadas com antecedência, com a Mestra Catarina
unidas terão a finalidade de
Schmitz pelos telefones: (16)3011-4785 - 99181-8648
maior compreensão da religião. Ensinar e instruir seus
seguidores desde o inicio da CURSO DA ME NTE
formação do Universo, o sur-  Para aprender a trabalhar com o seu “Eu” e tornar-se um vencedor.
gimento do ser humano e
esclarecer todas as dúvidas CO NS ULT A E SP IRI TU AL À DI S T ÂNCI A
de sua evolução, levantando  Para: saúde, amor, família, finanças e trabalho.
Informações: (16) 3443-3501 - com a Mestra Maria Iselda
o poder vivo da fé que consola, regenera, purifica e liberta.
Rua Augusto Severo, 596 - Vl. Tibério - Ribeirão Preto - SP
“O nosso maior desafio
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ATENDIMENTOS - CASA DE FÉ AMOR ENTRE OS POVOS_______________
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 E 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 Caminho e Limpeza espiritual)
Dieta: Não alimentar–se de carnes e
derivados.
Trabalho diferenciado com limpeza

das energias e orientações espirituais
para a vida fluir melhor. Orienta as pessoas a fazerem melhores escolhas na
vida religiosa, trazendo um sentido único na vida de cada frequentador.

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.

SÁBADO - 8h00
 CONSULTAS
 TRABALHOS DE CURA
 CIRURGIA DE IRRADIAÇÃO (ESPIRITUAL)

DOMINGO - 18h00
Trabalho das Finanças
Trabalha positivamente a mente das
pessoas para elas poderem abrir seus
caminhos, nas áreas: financeiro, profissional e familiar

Dieta: Líquida. Não mastigar.

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. Quem se utiliza
deste “Espelho Mágico” aplicando os seus exercícios, logo
percebe o seu equilíbrio e a
sua PAZ.
ASPECTO FÍSICO: 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, representa a água dos rios, cachoeiras, minas,
mar e das chuvas.
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 eu converso, jogo as minhas energias negativas, o meu cansaço e a tristeza, enfim
tudo que não está bem na minha vida eu
descarrego nele e recebo de volta energias maravilhosas. Por isso, que estou
sempre com disposição e alegria para
viver. Só tenho que agradecer ao meu
amigo Magistralem Speculum.” Mestra
Izilda Ap. Ficher
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É necessário que todos que nos
procuram adquirir o seu “Magistralem
Speculum”, porque é através dele que
receberão a energia da força Maior que
emana do Senhor-Mestre Florêncio.
Esta energia atinge quem tem o
Magistralem Speculum em casa.

Duvidas e sugestão, contate-nos:
Contatos: Tel.: (16) 3443-3501
www.aep.org.br
amorentreospovos1@gmail.com

“Florêncio Antônio Lopes, 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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