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AMOR ENTRE OS POVOS_______________________________
A nossa filosofia é o de levar
o amor entre os povos, por isso o
nosso nome “Amor Entre os Povos”, que traduz a Linha Universal, que engloba a união de todas as religiões que praticam o
bem e prega a palavra de Deus,
sendo praticada por este mundo
afora, por Discípulos, Monges e
Mestres.
O nosso ensinamento é o viver bem, somos espiritualistas e
os nossos tratamentos são aplicados pelas energias dos Meteoros, que são os tratamentos: do
verbal, de escutar, da água, da
energização com a impostação
das mãos e da mente, feitos também com o uso do Magistralem
Speculum, Cordão do Amor e
Plaqueta de cobre.
Os nossos cursos e atendimentos servem para as pessoas
que nos procuram terem:
ABERTURA DE CAMINHO NO
AMOR:
Para aprender a amar e respeitar, para ter fidelidade e o respeito
próprio, para que saiba o que quer
realmente e para isto será necessário ter o equilíbrio para aprender
a construir a sua Paz.
ABERTURA DE CAMINHO NA
EVOLUÇÃO ESPIRITUAL:
Ensinamos como deve-se
usar a sua força para que tenha
uma grande evolução com a sua
energia terrena com as energias
espirituais, para que possa alcançar o equilíbrio para ter uma caminhada tranquila e ser atenciosa, que saiba o que lute pelos
seus ideais com firmeza.
ABERTURA DE CAMINHO NA
EVOLUÇÃO MATERIAL:
Ensinamos a se cuidar muito
bem do campo profissional para
que cresça cada vez mais e ser
dono da sua verdadeira personalidade profissional, com muito
equilíbrio, autentico e arrojado.

ABERTURA NO CAMPO FAMILIAR:
Ensinamos a respeitar e ser
respeitado e manter a sua família
equilibrada no amor, na saúde, no
conforto e na amizade com muita
harmonia.
ABERTURA NO CAMPO DA
JUSTIÇA:
Ensinamos a se amar e a respeitar a si mesmo para ter justiça
em sua vida, para não cometer
erros como vícios de jogos,
bebidas ou drogas, porque
irá aprender o equilíbrio e
será uma pessoa justa consigo.
ABERTURA NO CAMPO DA
HARMONIA:
Ensinamos a ter o equilíbrio da mente com o corpo,
com este equilíbrio será um
grande vencedor, porque a
harmonia o levará ao seu
sucesso pessoal, profissional, político, social, familiar e
financeiro. A Harmonia é o grande
equilíbrio da mente com o corpo, é
o início da construção da sua Paz.
ABERTURA NO CAMPO DA FELICIDADE:
Ensinamos a construir a sua
felicidade, aqui somos felizes porque temos “Fé” no que praticamos,
aqui ensina-se todo tipo de relaxamento e tratamentos, ensinamos a
lutar em todos os campos.
ABERTURA NO CAMPO DA
FARTURA:
Ensinamos a ter forças para
manter a família unida com amizade e amor. Ser amigo de todas as
horas para quando tiver necessidades reais e não para qualquer
motivo não negar uma palavra
amiga. Ter “fé” em sua religião,
praticá-la não só com o intuito de
só receber e doar-se expontaneamente, ter carinho com as pessoas e muita harmonia em seus
pensamentos.

ABERTURA NO CAMPO DA PAZ:
Fazendo todas estas aberturas citadas, com certeza será a
pessoa mais rica do mundo e não
é difícil, será feliz, amada, querida
e onde poderá realizar tudo de
bom porque dentro do Amor Entre
os Povos está sendo atendido ou
atendendo e estará recebendo
cada vez mais energias positivas
para ajuda-lo (a) a evoluir cada
vez mais.

Somos felizes porque sabemos
ser felizes, isto é o Amor Entre os
Povos junto do Magistralem Speculum, praticamos e ensinamos a
Concentração e a Meditação através dos Recantos, para vencer o
medo porque a vida e a Religião
são a “Fé” e a Meditação e a Concentração são as forças para ser
uma pessoa maravilhosa.
A Linha Universal é composta
por irmãos espirituais muito evoluídos, que nos orientam e nos protegem, e compõe nesta linha a
corrente médica do espaço

QUEM SOMOS____
O Amor Entre Os Povos é
uma filosofia espiritualista o seu
fundador é o Professor Espiritualista Florêncio Antonio Lopes, orientador espiritual com o título de
“Senhor Mestre” pelo espiritualismo. Com o seu primeiro Estatuto
Social registrado em Cartório no
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ano de 1990.
A partir desta década o Amor Entre
os Povos foi se tornando conhecido e
recebido com agrado e conforme o
artigo 2º da sua Constituição com a
finalidade de prestar culto a Deus, em
espírito e verdade. A própria definição
dos fins a que se propõe está exarado
em seu enunciado: Amor (Universo)
Entre (União) os Povos (Paz).
Estas energias unidas terão a finalidade de maior compreensão da religião. Ensinar e instruir seus seguido-
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res desde o inicio da formação do
Universo, o surgimento do ser humano e esclarecer todas as dúvidas de
sua evolução, levantando o poder
vivo da fé que consola, regenera, purifica e liberta.
“O nosso maior desafio é trazer a
Paz ao mundo e às pessoas, ensinando-as como atingir o bem estar
da família apurando a sua Fé e aperfeiçoando o seu desenvolvimento espiritual e material.
E também a saúde para a família

para que ela possa caminhar com
orientação e se manter sempre unida
seja qual for a situação, tendo vontade de viver e fazer do lar sempre o
encontro de motivação maior para a
vida, para grande evolução para que
possam lutar com amor e muita “Fé”
e divulgar o caminho da Sagrada Família (São José, Nossa Senhora com
seu filho Jesus) para a humanidade",
explica o Professor Espiritualista e
Senhor–Mestre Florêncio Antonio
Lopes.

ATENDIMENTOS - CASA DE FÉ AMOR ENTRE OS POVOS___________
TERÇAS-FEIRAS - 20h
 Trabalho de Desenvolvimento
Mediúnico.
Estudos da Doutrina Espiritualista
TERÇAS-FEIRAS - 20h
 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 dedicar ao próximo. Ela
deixa um sulco de luz, esperança e
afeto nas casas de família e empresas 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 se alimentar 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
 TRABALHOS DE CURA

 CIRURGIA DE IRRADIAÇÃO
(ESPIRITUAL) E ENERGIZAÇÃO
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.

ENERGIZAÇÃO DAS ÁGUAS
Em todos os nossos atendimentos,
é feita a energização das águas, para
trazer benefícios no todo da vida da
pessoa, é um momento muito mágico
de grande benção da espiritualidade,
e tem trazido muitos benefícios para
quem faz uso desta água.
Esta garrafa de água mineral
(500ml) é adquirida em cada atendimento, tomá-la três vezes ao dia, no
mínimo uma vez por semana;
Esta água serve para qualquer tipo
de doença.

ATENDIMENTOS DO SENHOR-MESTRE FLORÊNCIO ANTONIO LOPES_
CONSULTAS NO TODO DA VIDA
( MATERIAL E ESPIRITUAL)
De Segunda as Sextas-feiras das 14
as 17h
As consultas devem ser agendadas
com antecedência. Marcar com a Senhora-Mestra Nilza pelo telefone:
3941-1081
CURSO DO “EU”
Curso de Neurolinguística: Para
aprender a trabalhar com o “Eu” e
tornar-se um vencedor, com o profes-

sor espiritualista Florêncio Lopes.
Inscrições com Catarina Schmitz pelos telefones: (16) 3011-4785 ou (16)
99181-8648.
CURSO DO VIVER BEM
Este curso mexe com a parte da
espiritualidade de cada um para se
viver bem, aprende a se comportar
diante dos problemas, a não carregar
mágoa e livrar-se do pecado.
Diversas turmas. Matrículas
abertas. Inscrições com Catarina Sch-

mitz pelos telefones: (16) 3011-4785
ou (16) 99181-8648.
TRABALHO DE VIDAS PASSADAS
Fala-se muito em subconsciente, e
é neste departamento do corpo humano, o local que guardamos muitas
coisas interessantes, também outras
grandes porcarias e até das vidas
passadas.
Razão pelo qual, que está ligado
ao espírito, e é pelo subconsciente
que se vê as vidas passadas das pes-
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soas e é por isto que sem conhecêlas pedimos o nome completo e data
de nascimento correta. É pelo subconsciente que se navega e vem à
tona o que o espírito que rege o corpo
traz, que são sequelas e por intermédio desse trabalho que as fechamos.
Quero orientar que quando se traz
as sequelas de uma vida, normalmente nas duas vidas seguintes abrem-se
mais sequelas e o nosso trabalho é
feito através das “Leis da Mente”.
Então, o subconsciente é a grande
ligação que podemos fazer com o
passado (vidas passadas) e com o
presente, como exemplo tem-se muitas pessoas que pensam que existem
trabalhos de bruxarias e não é nada
disto, são apenas sequelas.
E são poucas pessoas no mundo
que sabem fazer esse trabalho respeitando o subconsciente que é o
verdadeiro canal da salvação
Para isso procure-nos, eu posso
lhe ajudar.
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LIVROS EDITADOS DO SENHOR-MESTRE FLORÊNCIO ANTONIO LOPES
1. Uma das Passagens da Minha Vida
2. Minhas Orações
3. Minha Passagem com Otto Benz
(Círculo Esotérico)
5. Dicas do Bem Viver

Dirigente dos Trabalhos

Mestra Izilda Aparecida Ficher

6. Magistralem Speculum - vol. 1
7. Magistralem Speculum - vol II
8. Amor Entre os Povos
9. O Sopro de Deus
10. O Primeiro Recanto

Professora de Bionergia, Magnetismo e Bálsamo

Mestra Catarina Irene Schmitz

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.
É necessário que todos que nos procuram adquirir o seu “Magistralem Speculum”, porque é através dele que receberão a energia da força Maior que ema-

na do Senhor-Mestre Florêncio.
Esta energia atinge quem tem
o Magistralem Speculum em casa.
“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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MEMBROS DA CÚPULA - CASA DE FÉ AMOR ENTRE OS POVOS __________
FLORÊNCIO ANTONIO LOPES

Senhor-Mestre Florêncio Antonio Lopes

Mestra Izabel Aparecida Borin

Professor Espiritualista Graduado
Senhor-Mestre no Amor Entre os Povos
Com mais de oito décadas de
vida, Florêncio Antonio Lopes, um homem de fé, construiu uma trajetória de
sucesso. Superou muitas adversidades
e hoje se dedica na promoção da cura
e do bem estar do próximo.
Sobrevivência, superação e fé.
São estas as palavras que melhor resumem a história do professor espiritualista e médium clarividente Florêncio
Antonio Lopes.
Nascido em 12 de dezembro de
1935, Florêncio é o filho caçula dos
cinco filhos do casal Hiron Pereira Lopes e Joanna Rosa Lopes.
Casou-se com Nilza Invernizzi Lopes e iniciou sua família, que hoje é composta por três filhos e cinco netos.
Paulistano de origem e ribeirãopretano de coração, ele é mais do que
um simples exemplo de vida, é um modelo de ser humano que utiliza a sua
tão aflorada mediunidade e o poder da
mente para curar, orientar e ensinar a
força da fé e a importância do “amor
entre os povos” para as pessoas que o
procuram.
Ainda trabalhando como professor,
começou a utilizar sua mediunidade
para ajudar pessoas de todas as classes sociais, principalmente pessoas
carentes, trazendo algum tipo de sofrimento: na saúde, na área financeira ou
na parte emocional.
Já aposentado, Senhor-Mestre Florêncio retornou com a família para Ribeirão Preto e, desde então, dedica-se

à parte religiosa e à caridade.
Na cidade, fundou há 35 anos, a Creche Lar Irmã Izolina para atender os
filhos de mães solteiras, a Casa de Fé
“Amor Entre os Povos”, onde foi graduado Senhor-Mestre, e, em 01 de junho de
1990, fundou a AFA – Associação Assistencial Florêncio Antonio Lopes – uma
entidade filantrópica, com o propósito de
oferecer uma melhor qualidade de vida
as pessoas que lá frequentam, aplicando
tratamentos naturais e alternativos para
a saúde física e mental e, para isso, estamos construindo o Hospital de Tratamento Natural e Alternativo -TRATA .
Nestes longos anos de trabalho,
Florêncio já atendeu milhares de pessoas vindas de todas as partes do Brasil e do exterior. Ele treinou e formou
uma equipe de voluntários para trabalharem na Casa de Fé “Amor Entre os
Povos”, auxiliando-o na realização dos
tratamentos de cura alternativa da
mente, onde pessoas de todas as religiões são bem vindas, para conhecer
esta filosofia de vida.
O atendimento espiritual que ele
faz, vem da intuição que recebe dos
irmãos espirituais, principalmente da
irmã Lucila, que em uma de suas passagens pela Terra foi muito feliz como
psicóloga.
Atualmente Prof. Florêncio está trabalhando para angariar recursos na
construção do Hospital TRATA, nome
dado pelo respeitável senhor Ari Facchini, que na época de sua criação, era
o presidente da AFA.
Autor de vários livros, presentes na
nossa loja, na Casa de Fé Amor Entre
os Povos.

Mestra Catarina Irene Schmitz

Mestra Maria Aparecida Pereira

Mestra Maria Iselda Moda Ferreira Caetano

Mestre Vitório Marcolino

