Aruanda Robson Pinheiro
Yeah, reviewing a book Aruanda Robson Pinheiro could amass your near connections listings. This
is just one of the solutions for you to be successful. As understood, achievement does not suggest
that you have astounding points.
Comprehending as skillfully as covenant even more than other will pay for each success. next-door
to, the pronouncement as with ease as sharpness of this Aruanda Robson Pinheiro can be taken as
well as picked to act.

Pai João - Robson Pinheiro 2005-12-10
O que é a verdadeira liberdade? Decretos e
estatutos não legislam sobre o que é de foro
íntimo, e é essa liberdade que Pai João discute.
Libertar-se de dogmas, medos, preconceitos e da
condição de refém dos sentidos e do prazer
sensorial. Libertar-se do círculo vicioso de culpa,
autopunição e permissividade, em direção à
conquista da satisfação interior, que pode ser
obtida nas coisas simples do dia a dia, quando se
está em sintonia consigo mesmo. Conheça o
amor, a sabedoria e a compaixão de um exescravo que venceu a si mesmo nas experiências
do cativeiro, com a simplicidade de um pretovelho.
O partido - Robson Pinheiro 2020-03-01
A obsessão complexa atinge o mais alto grau de
requinte e crueldade e quer acometer a
sociedade inteira. Um projeto de poder alicia
políticos, empresários e amplos setores da
população. Magos negros, espectros e
especialistas em hipnose coletiva atuam a partir
da capital federal. Alastram as artimanhas de
seu plano diabólico como tentáculos pelo
território nacional, a fim de impedir que o país
cumpra seu destino. Já chamado até de Coração
do Mundo e Pátria do Evangelho, o Brasil tem
um papel a desempenhar no concerto das
nações. Cientes disso, inteligências das trevas
voltam a artilharia para a Praça dos Três
Poderes e, estendendo-se pelo Plano Piloto,
fazem decolar os mais inescrupulosos
estratagemas. Os guardiões superiores, agentes
da justiça sideral, intervêm e enfrentam magos
negros e sua horda. Mas os zeladores da ordem
e do progresso não podem tudo: eles operam em
consonância com as aspirações e realizações do
cidadão. No auge da batalha, Miguel, o

representante máximo da justiça divina, exerce
sua autoridade sobre atores da justiça humana;
concede proteção a quem merece e impõe
limites ao mal. Porém, a história ainda está
longe de terminar.
Canção da Esperança - Robson Pinheiro
1995-12-10
Conheça a história de Franklim, um jovem que
viveu e desencarnou com aids. Um dos diversos
casos ocorridos nos primeiros anos de
proliferação do vírus HIV no Brasil. Na época do
tão falado grupo de risco, antes do coquetel,
antes de a expressão use camisinha estar
estampada por todo lado na mídia e virar vinheta
da MTV. Franklim viveu o tempo do “Você viu o
filho de fulana? Está com aids!” (Será que esse
tempo já acabou?); experimentou a denominação
de aidético – termo que já fez parte do subtítulo
desta obra, dada a insistência do autor
espiritual. Canção da esperança é resultado do
esforço de um jovem em demonstrar sua
coragem e determinação. Um depoimento que
emociona e quer dar calor, sabor e realização à
existência. Um grito em favor da fé na vida; um
desejo de dizer “Estou vivo, estou bem – e quero
continuar vivendo”. Direto da imortalidade, um
relato cheio de otimismo, que ajudará você a
encontrar mais sentido na vida. O diário de um
jovem que aprendeu a superar barreiras e a
conhecer o valor e o significado da palavra
esperança. Edição revista, com novo projeto
gráfico e textos inéditos de autoria do médium e
do espírito Cazuza. Prefácio pelas mãos de Chico
Xavier.
Espíritos em minha vida, Os - Robson Pinheiro
2009-12-05
Zezinho, o amigo de infância. Joseph, o médico e
pai, que retira Robson Pinheiro do cti,
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incorporado, após 19 dias de coma. Zarthú, o
silencioso mentor que assume o médium dentro
da igreja evangélica e se dirige aos fiéis. Pai
João de Aruanda, o pai-velho que atuava através
da mãe de Robson e lhe ensinou sobre ervas,
justiça, coragem e mudança. “Honre as calças
que você veste”, disse ao marido que desejava
agredir a mulher, antes de lançar um armário
sobre ele. Everilda Batista, a mulher que
recebeu um presente de casamento dos irmãos
durante o noivado – um bebê abandonado – e fez
da adoção de almas sua obra de educação. As
memórias de Robson Pinheiro ao viver tudo isso
e dizer, com convicção: “A mediunidade deve lhe
dar prazer, se não há algo errado. E não é com a
mediunidade”. Inclui cd: os espíritos falam na
voz de Robson Pinheiro: Joseph Gleber, José
Grosso, Palminha, Pai João de Aruanda, Zezinho
e Exu Veludo.
Dark Mysteries of the Vatican - H. Paul Jeffers
2010
Claims that the Catholic Church has been a
place of murder, corruption, real-life exorcisms,
and bizarre rituals, and that it has hidden ties to
Nazi Germany and the Mafia.
The Ten Commandments - Jochem Douma
1996

discriminação? Se a simples menção desses
temas lhe provoca arrepios, é hora de pôr em
prática a máxima de Allan Kardec: "Para bem
conhecer uma coisa é preciso ver tudo,
aprofundar tudo, comparar todas as opiniões,
ouvir os prós e os contras (...). É o que
incessantemente recomendam os Espíritos que
nos dirigem". (KARDEC. Revista espírita. Rio de
Janeiro: FEB, 2004. v. III, set. 1860, p. 383.)
Corpo fechado - Robson Pinheiro 2018-11-06
Corpo fechado, corpo aberto. Reza forte, espadade-são-jorge, mandingas e patuás. Onde está a
linha divisória entre verdade e fantasia? Campos
de força garantem a segurança energética. Ou
será a postura íntima? Diante de tantas
indagações, crenças e superstições, Pai João vai
devassando o universo interior dos filhos que o
procuram em sua tenda, apresentando casos que
revelam incoerências na busca por proteção
espiritual. Entre candomblés, umbandas e
espíritos, os ensinamentos da Aruanda, que
transcendem religiões, barreiras e preconceitos.
Pelo espírito W.Voltz, orientado pelo espírito
Ângelo Inácio.
What is Spiritism Umbanda, Simplesmente Umbanda - Fabiano
D´ogum 2015-07-27
Este manual iniciático não tem a intenção de ser
uma doutrina absoluta e nem deve ser tratado
como tal. Não temos e nem queremos ter a
pretensão de julgar doutrinas de outras casas ou
dizer que a nossa é a melhor, pois não existe
doutrina melhor ou pior, mas sim doutrinas
diferentes. É também destinado especialmente
ao corpo mediúnico do CEFA ou para aqueles
que sentirem que a nossa opinião e visão são
condizentes com a sua. Ele visa apenas instruir e
mostrar um pouco de nossa querida e amada
Umbanda através dos ensinamentos dos guias
chefes de nossa casa e o que temos aprendido ao
longo dos anos com as pessoas que nos
procuram e também através dos estudos feitos
através de livros, blogs e leituras diversas. Axé e
muita luz a todos! Fabiano D’Ogum – julho de
2015 “A pratica da caridade no sentido do amor
fraterno, será a característica principal deste
culto, que tem base no Evangelho de Jesus e
como mestre supremo Cristo. ” Caboclo das Sete
Encruzilhadas. 15 de novembro de 1908.
Seres e mundos físicos e espirituais - Carlos

Radiografia Das Sombras - Fabio Nasa
2021-09-29
(...) Estamos vivendo uma grande batalha entre
o bem e o mal, ou seja, uma grande guerra.
Como grandes estrategistas e conhecedores da
arte da guerra que são. Seres voltados ao mal
estudam e analisam as mais elaboradas técnicas
para a desestabilização do bem ou das forças
opositoras ao mal, e a aplicam com muita
disciplina e metodologia. (...)
Aruanda - Robson Pinheiro 2018-11-06
Espíritos das sombras desenvolvem
experimentos malévolos em bases na subcrosta.
A obsessão promovida com requintes de magia e
tecnologia, a serviço do mal. Que espíritos farão
frente a essa situação? Conheça o vigor de paisvelhos e caboclos que desbravam as regiões
inferiores do mundo extrafísico para promover
ordem, justiça e auxílio. Do mundo espiritual,
parta numa jornada rumo ao conhecimento — o
melhor antídoto contra o medo e o preconceito.
Afinal, por que a cultura e a religião do negro
provocam tanta celeuma e, às vezes, temor e
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Falcão de Matos 2021-06-01
Neste trabalho procura-se explicar o que são os
corpos sutis e a aura, assim como é o Universo
físico e as dimensões extrafísicas que o
permeiam, numa visão setenária (os sete planos
vibratórios). Descrevem-se os seres e mundos
que habitam nesses orbes, desde os níveis mais
baixos do astral, dos seres trevosos que agem
como demônios, aos mais elevados e sublimes
que, como anjos, nos querem ajudar, numa luta
incessante entre o Bem e o Mal. Capítulos e
seções da obra: OS CORPOS SUTIS Corpo físico
- Corpo etérico - Corpo astral - Corpo mental Corpo causal - Corpo búdico - Corpo átmico - A
aura - Fotografia kirlian - A leitura da aura Vampirismo energético UNIVERSO SETENÁRIO
Universo setenário - Os sete planos vibratórios O Plano físico - A morte física - Despertar no
outro mundo - O Plano astral - Regiões inferiores
- Umbral: um verdadeiro inferno! - Sofrer
eternamente? - Escravos e tiranos - As trevas: as
regiões mais abissais do Umbral - Expulsos do
planeta - As equipas de resgate - Táticas de
aliciamento - A crosta terrestre - Colónias
espirituais - Campo da paz - Aruanda: onde há
paz e amor - Os espíritos de Luz já foram índios
e escravos negros? - Regiões superiores - O
Plano mental SERES FÍSICOS E EXTRAFÍSICOS
Seres humanos - Mestres espirituais - Médiuns Técnicas de apometria - Pessoas comuns Feiticeiros - Um bruxo convertido - Mestres e
missionários - Guias espirituais - Desencarnados
comuns - Restaurar a consciência - A morte
violenta - O regresso ao lar - Magos negros Quiumbas - Pelos atalhos do Umbral - Um caso
de obsessão - Os suicidas - Déspotas e assassinos
- Os reféns do vício - Obsessores sexuais Parasitismo ovoide - Os egoístas SERES NÃOHUMANOS Os Anjos no cristianismo - Os Anjos
nas outras religiões - O Anjo da guarda - Os
Orixás - As Mouras Encantadas - Encantados que
nunca encarnaram - Humanos que viraram
Encantados - Qual é a origem dos Elementais? Os reinos dos Elementais - Reino da Água Sereias - Ondinas - Ninfas - Reino do Ar - Silfos Fadas - Reino da Terra - Hamadríades - Gnomos
- Duendes - Reino do Fogo - Salamandras Formas-pensamento - Miasmas ou larvas astrais
- Elementais artificiais - Implantes de elementais
artificiais - Sombras e Cascões astrais Invólucros vitalizados

Guardiões, Os - Robson Pinheiro 2013-07-20
E o que é amar, afinal? Quem, em sã
consciência, ousa declarar que compreende em
absoluto não o sentimento, mas a força chamada
amor? O Cristo que consola os oprimidos e
aplaca as dores tem sido ensinado e apreendido
pela humanidade com relativo êxito. Mas essa
figura traduz a riqueza da personalidade desse
homem fascinante? Se a justiça divina é o poder
que impede a propagação do mal, se é a lei que
nos compele a encarar as consequências de atos
e escolhas, então há de ter seus agentes. E quem
são eles? A quem é conferida tamanha
responsabilidade de empunhar a espada a fim de
representar a ordem e a disciplina, sem se
deixar levar pelos impulsos de violência e
desatino, tão arrebatadores quanto humanos?
Estamos falando dos guardiões, que não deixam
de ter medos e limitações, mas detêm uma fé
que move montanhas. Zelam pela segurança
planetária. Administram os espíritos em prisão.
Impõem limites para o crime e a leviandade
entre governantes e governados. Batalham pela
paz. O céu está vazio. As cidades espirituais
transformam-se em grandes escolas, que
preparam mais e mais cidadãos espirituais de
bem e de valor para um novo tempo. Os umbrais
se esvaziam no decurso de uma grande obra de
reurbanização extrafísica, pois foi decretado o
fim da escuridão. A ampulheta do tempo soou
até para a mais alta patente dos dragões, os
príncipes da maldade. E você, como tem
pensado em colocar em prática sua convicção
em dias melhores?
Scripta - 2007
A marca da besta - Robson Pinheiro
2018-11-06
"E houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos
batalhavam contra o dragão. E o dragão e os
seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram,
nem mais o seu lugar se achou nos céus"
(Apocalipse 12:7-8). Se você tem coragem, olhe
ao redor: chegaram os tempos do fim. Não o
famigerado fim do mundo, como querem alguns.
Mas o fim de um tempo – para os dragões, para
o império da maldade. E o início de outro, para
construir a fraternidade e a ética. Um romance,
um testemunho de fé, que revela a força dos
guardiões, emissários do Cordeiro que detêm a
propagação do mal. Quer se juntar a esse
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exército? A batalha já começou. Venha fazer luz
sobre as trevas.
Encontro com a vida - Robson Pinheiro
2001-09-20
“O sangue de Jesus tem poder!” Acontecimentos
extraordinários ocorrem dentro e fora das
igrejas. Milagres ou não – que importa? São os
espíritos ou anjos de Deus que incorporam em
pastores, inspiram médiuns ou profetas e
descortinam os caminhos da espiritualidade
numa linguagem diferente. Os emissários do Alto
trabalham onde houver fé. Em meio às drogas e
ao HIV, a mãe evangélica e um espírita sincero
unem-se em benefício de uma jovem que busca a
vida. Em seu despertar, ela conduzirá o rapaz
por um caminho que mostra que as barreiras e
preconceitos não resistem à força do amor.
Edição revista do livro O transe.
Legião - Robson Pinheiro 2018-11-06
"Meu nome é Legião, pois somos muitos". A
passagem bíblica ilustra o tema deste romance,
que esboça a estrutura extrafísica das legiões de
seres que se opõem ao Cristo e seus enviados.
Organizações, indivíduos, peritos em diversas
áreas do conhecimento constituem o vasto
mundo do império do mal. Magos negros,
cientistas, vampiros e quiumbas, sob o comando
dos chamados dragões, são alguns desses
personagens. Paralelamente, a obra apresenta
as atividades dos guardiões em favor do bem. As
técnicas modernas das obsessões complexas,
com aparelhos parasitas, criações mentais e
clones, são alguns dos aspectos abordados com
minúcias.
Os viajores - Robson Pinheiro 2020-03-01
"Todo mundo quer voar além/ Mas é preciso
aprender" — avisa a canção de Paulinho Pedra
Azul. Muita gente quer atuar lado a lado com os
espíritos superiores, em desdobramento, mas só
até descobrir o que é preciso enfrentar. Para
quem se imagina desfrutando da companhia de
luminares e gozando de refazimento em
paisagens magníficas do Além, saiba que esse
spa da realidade sutil é utópico. É bem menos
glamoroso o serviço de quem se engaja na
reurbanização extrafísica do planeta e nas
iniciativas regeneradoras levadas a efeito pelos
guardiões. Em meio a médiuns que desistem e
outros que devem se despir de crenças
infundadas, inicia-se uma incursão pelo
submundo astral. Questiona-se: que proveito há

em se desdobrar se faltam lucidez e
discernimento para movimentar-se fora do corpo
físico? Até que ponto basta querer para, de fato,
colaborar com os espíritos, ao invés de acabar
prejudicando o andamento das atividades ao lhes
exigir dispêndio de tempo e energia para
socorrer sensitivos sem perícia diante dos
desafios inerentes à realidade astral?
Senhores da escuridão - Robson Pinheiro
2018-11-06
Das profundezas extrafísicas do oceano, surge
todo um sistema de vida que se opõe às obras da
civilização e à política divina anunciada pelo
Cordeiro. Cientistas das sombras desenvolvem
verdadeiros criadouros de espíritos ovoides, que
implantam em clones ou cascões astrais para
intensificar o domínio sobre as consciências. Seu
alvo? Aqueles que se expõem frente às
multidões: governantes, políticos e líderes
religiosos. Sua ambição? Promover o caos social
e ecológico para, em meio às guerras e à
poluição, criar condições de os senhores da
escuridão emergirem da subcrosta e conduzirem
o destino das nações. Os guardiões têm de
impedi-los, mas não sem antes investigar
detalhadamente a estratégia das trevas. Qual
será a sua contribuição neste grave momento
planetário?
Legião - Robson Pinheiro 2006-09-20
Romance mediúnico do mesmo autor de
Tambores de Angola e Aruanda. Veja de perto as
atividades dos representantes das trevas,
visitando as regiões subcrustais na companhia
do autor espiritual. Sob o comando dos dragões,
espíritos milenares e voltados para o mal, magos
negros desenvolvem sua atividade febril,
organizando investidas contra as obras da
humanidade. Cientistas, especialistas e criações
parasitas são alguns dos elementos usados pela
alta hierarquia dos seres das trevas no exercício
das obsessões. Saiba como os espíritos
guardiões enfrentam esses e outros personagens
reais e ativos no mundo astral.
Obreros de la Vida Eterna - Francisco Cândido
Xavier
ENIGMAS DA DESOBSESSÃO - JAIDER
RODRIGUES DE PAULO 2021-03-26
Abordagem técnica de espíritos em reunião
mediúnica refratários ao acolhimento fraterno
Este trabalho, destinado aos estudiosos da
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mediunidade e aos trabalhadores espíritas,
apresenta importantes reflexões sobre a
formação dos grupos, o desenvolvimento das
reuniões mediúnicas, a segurança espiritual e a
necessidade de preparo dos membros para um
melhor atendimento aos espíritos,
principalmente aqueles especializados e voltados
à prática do mal. Importante material de estudo
doutrinário e técnicas efetivas de abordagem
dos espíritos refratários ao acolhimento fraterno
em reuniões de desobsessão.
Superando os Desafios Íntimos - Robson
Pinheiro 2000-04-20
Estresse, depressão e sentimentos de culpa ou
de inferioridade são termos correntes no
vocabulário da atualidade. Trata-se de invenções
da modernidade ou indicam avanços no
conhecimento da realidade psicológica? Não
importa. Fato é que a reflexão sobre os estados
íntimos do ser humano é inadiável. A busca pela
satisfação pessoal, pela paz de espírito, pelo
sentido da vida – ou, simplesmente, pela
felicidade – mobiliza esforços e permeia os
questionamentos e dramas existenciais de quem
amadurece ao raiar do século XXI. A figura
bíblica de Adão é tomada como representação ou
arquétipo do ser humano para provocar
discussões à luz da psicologia e do espiritismo.
Edição revista de A crise de Adão.
A evolução do ser espiritual - Carlos Falcão de
Matos 2021-06-01
Um empolgante roteiro pelos misteriosos
mundos das dimensões espirituais – desde os
planos mais escusos aos mais elevados –
incluindo as múltiplas criaturas humanas e não
humanas que fazem parte do prodigioso
Universo criado por Deus. O leitor é convidado a
entender o porquê dos carmas e das
reencarnações, a desvendar os mistérios dos
planos extrafísicos que nos permeiam, a
compreender a importância da evolução do
Espírito, a identificar os seres espirituais que
nos ajudam ou nos prejudicam, entre muitas
outras informações úteis. Numa linguagem
simples e didática, os conteúdos são
apresentados de forma progressiva, à medida
que se vai adicionando informação, havendo
recurso a notas de rodapé quando necessário.
Oito capítulos com mais de cento e oitenta
seções fazem parte da presente obra: Capítulo 1.
A reencarnação - Capítulo 2. Os carmas -

Capítulo 3. A mediunidade - Capítulo 4. As
antenas da mediunidade - Capítulo 5.
Manifestações supranormais - Capítulo 6. Os
corpos sutis - Capítulo 7. Universo setenário Capítulo 8. Seres físicos e extrafísicos.
O fim da escuridão - Robson Pinheiro
2018-11-06
O tempo das profecias é chegado. É hora de
implantar a política do Reino, ao menos na
dimensão extrafísica. O mundo físico se
ressente, agita-se numa época de efervescência
e mudança. Não é pra menos. No plano
espiritual, a ordem já foi dada, e está em pleno
andamento a reurbanização da paisagem astral,
que faz com que vales de dor e sofrimento
cedam lugar a hospitais, escolas e postos de
socorro. Quem quiser participar da nova Terra
que se constrói vai ter de arregaçar as mangas e
se envolver. De um e outro lado da vida, não há
como ficar impassível diante dos apelos de
transformação. Os guardiões transmitiram aos
dragões o ultimato de Miguel, o príncipe dos
exércitos celestes (Ap 12:7). Venha fazer parte
desta jornada e saber o que se desenrola nos
bastidores do mundo. Você também é chamado a
colaborar.
Antes que os tambores toquem - Robson
Pinheiro 2020-03-01
Depois da boa notícia — fora promovido! —,
Erasmino resolve comemorar numa festa regada
a drogas, bebidas e mulheres. A orgia era para
ser a melhor festa da vida, mas se transforma
em pesadelo. Mesmo assim, tempos depois, ele
resolve cair em tentação novamente e incorpora
um espírito sem papas na língua, que encerra a
festa antes mesmo dela começar. Os caminhos
tortuosos da perturbação espiritual levam o
protagonista a buscar socorro, mas para isso
terá de vencer barreiras internas e preconceitos.
O esclarecimento que encontra na umbanda e,
mais tarde, na doutrina espírita, são descritos no
best-seller Tambores de Angola. Antes que os
tambores toquem revela os acontecimentos
pregressos da vida do mesmo rapaz, em meio a
pretos-velhos e caboclos, orixás e terreiros,
alegrias e decepções, com conhecimento e
descontração na medida certa.
TAMBORES DE ANGOLA - ROBSON PINHEIRO
2015-07-03
Preconceito, medo, discriminação. É assim que o
protagonista Erasmino se vê levado a uma tenda
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de umbanda, após ter seu quadro agravado,
imune ao socorro da psiquiatria. "Saravá,
zinfio!", recebe-o a nega-velha Vovó Catarina.
Começa aí uma jornada de conhecimento para
ele e para nós, que acompanhamos o autor
espiritual percorrer a trilha histórica que
demonstra as origens da umbanda e do
espiritismo enquanto conta a recuperação do
personagem. Tambores de Angola consagrou-se
como pioneiro ao tocar em tais temas entre os
livros espíritas, mostrando que a ação espiritual
não se curva a barreiras humanas e visa ao bem
onde quer que seja conclamada a voz do Alto.
Nesta edição revista e ampliada, 17 anos e quase
200 mil exemplares depois, Ângelo Inácio revela
os desdobramentos dessa história em três
capítulos inéditos, que guardam novas surpresas
àqueles que se deixaram tocar pelas curimbas e
pelos cânticos dos pais-velhos e dos caboclos.
Como se Comportar Diante da Vida - Nato
Bigio
Se você tem certeza (ou ao menos a impressão)
de que a vida não termina com a morte; Se, às
vezes, é acometido de uma sensação de tristeza,
de incômodo em relação à situação atual do
mundo; Se não sabe COMO PROCEDER
FRENTE A INJUSTIÇAS e ofensas; Se TEM
VONTADE DE SE MELHORAR e de MUDAR O
PANORAMA que nos cerca, ESSE LIVRO É PARA
VOCÊ !!! FUNDAMENTADO NOS
ENSINAMENTOS ESPÍRITAS E
ESPIRITUALISTAS, o livro é fruto de uma
ANÁLISE SISTEMÁTICA DAS ORIENTAÇÕES
DA ESPIRITUALIDADE contidas em mais de 30
dos principais livros espíritas, resultando em
conclusões lógicas acerca do
FUNCIONAMENTO DE TUDO E DO TODO, que
servem de FERRAMENTAS para
ENTENDERMOS MELHOR O MUNDO, as
pessoas e a nós mesmos. Demonstro que é
possível coordenar e alterar nosso DESTINO;
falo da LEI DE CAUSA E EFEITO; Te convenço
que a DOR É NOSSA AMIGA; que o
PENSAMENTO é mais poderoso do que
imagina..... e MUITO MAIS!
Cidade dos espíritos - Robson Pinheiro
2018-11-06
Os filhos da luz! Como vivem aqueles nos quais
depositamos nossas esperanças? Como é a vida
dos representantes do mundo divino, dos
agentes da justiça, dos guardiões? E em que

mundo vivem os sonhos, as saudades, os anjos,
enfim? Seres de elevada consciência e
hierarquia espiritual, eles talvez habitem numa
dimensão ontológica, num tempo não
mensurável, num espaço não material. Talvez
esse local seja um não-lugar, situado em uma
dimensão muito além dos sonhos e da saudade.
É onde habitam os Imortais; onde vivem os
guardiões da humanidade. Que mundo é esse? É
um sonho? Uma miragem? Não! É Aruanda, a
cidade dos espíritos, onde orientadores
evolutivos do mundo vivem, trabalham e, de lá,
partem para amparar, socorrer, influenciando os
destinos dos homens muito mais do que estes
imaginam.
O golpe - Robson Pinheiro 2020-03-01
A nação brasileira permanece sob fogo cerrado;
persiste o assalto perpetrado por forças abjetas,
hediondas e inescrupulosas. Após a investida
frustrada de magos negros e suas milícias, que
intentavam consagrar seu domínio a partir do
Palácio da Alvorada, a Praça dos Três Poderes
converte-se novamente em campo de batalha,
embora desta vez se empreguem métodos novos
e ainda mais apurados. Não era esperado que a
guerra espiritual e de ideias que se trava no
século xxi cessasse com o fracasso da campanha
funesta. As fileiras da maldade não capitulariam,
por mais fragorosa que tenha sido a derrota
imposta pelos guardiões, os agentes da ordem e
da justiça a serviço de Miguel. A derrocada da
Hidra, a ideologia que não fenece, não se dará
fugindo ao combate; para feri-la de morte, é
preciso engajar-se na luta em curso. O Plano
Piloto é tão somente um entre tantos tabuleiros
onde peças importantes se movimentam e onde
se dá a partida de xadrez cósmico, isto é, o parto
de uma Terra regeneradora.
A ODISSEIA DO ESPÍRITO - Carlos Falcão de
Matos 2022-10-31
""A Odisseia do Espírito – Edição Ilustrada", é
um novo título que tem como base a conhecida
obra "A Evolução do Ser Espiritual" — que
continua em catálogo —, mas agora com mais
informação e 191 pranchas coloridas de página
inteira, com 354 imagens, apoiadas por textos.
"A Odisseia do Espírito – Edição Ilustrada" é um
aliciante roteiro pelos misteriosos mundos das
dimensões espirituais – desde os planos mais
escusos aos mais elevados – incluindo as
múltiplas criaturas humanas e não humanas que
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fazem parte do prodigioso Universo criado por
Deus, além de incluir muitos textos e temas
novos (livro tibetano dos mortos; o vodu como
prática curativa e religiosa; o momento em que
os espíritos reencarnam; a Wicca, uma religião
magística e da Natureza; a Atlântida no contexto
da espiritualidade, etc.). O leitor é convidado a
entender o porquê dos carmas e das
reencarnações, a desvendar os mistérios dos
planos extrafísicos que nos permeiam, a
compreender a importância da evolução do
espírito, a identificar os seres etéreos que nos
ajudam ou nos prejudicam e, como corolário, a
encarar a vida terrena como uma simples
passagem para um mundo melhor, para o qual
nos devemos preparar agora, procurando sermos
mais felizes conosco e vivermos em paz e
harmonia com os outros. Numa linguagem
simples e didática, os conteúdos são
apresentados de forma progressiva, à medida
que se vai adicionando informação, havendo
recurso a notas de rodapé quando necessário. "
Magos negros — Magia e feitiçaria sob a
ótica espírita - Robson Pinheiro 2011-02-20
O Evangelho conta que Jesus amaldiçoou uma
figueira, que dias depois secou até a raiz. Por
qual razão o homem tido como a personificação
do amor teria feito isso? Que mecanismo
utilizou? Você acredita em feitiçaria? – eis a
pergunta comum. Mas será a pergunta certa?
Pai João de Aruanda, pai-velho, ex-escravo e
líder de terreiro, desvenda os mistérios da
feitiçaria e da magia negra, do ponto de vista
espírita. Fala das diferenças entre ambas, que
são manifestações de um princípio encerrado
nas palavras com que Jesus explica seu feito: “Se
tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que
foi feito à figueira, mas até se a este monte
disserdes: ‘Ergue-te e precipita-te no mar’, assim
será feito” (Mt 21:21).
Alma da medicina, A - Robson Pinheiro
2014-06-10
E se, num passe de mágica, todo médico tivesse
a saúde abalada e se tornasse paciente por um
breve momento, antes de iniciar a prática
profissional? E se todos pudéssemos
experimentar as filas da rede pública de saúde
ou ver alguém querido ter o atendimento médico
negado, na hora da dor? Quanto de mudança
isso seria capaz de promover? Colocar-se no
lugar do outro é só a primeira das reflexões

propostas a fim de se resgatar a alma da
medicina e, no plano mais abrangente, do
cuidado com o outro. Terapeutas de toda ordem,
profissionais de saúde de toda espécie,
voluntários que cooperam em tratamentos
espirituais, pacientes e consulentes — quem não
precisa reaprender o que significa cuidar de si,
do outro e da saúde humana?
Serenidade - Robson Pinheiro 2013-06-20
“Toda a culpa do mundo, geradora dos conflitos
íntimos, não tem existência real.” Já se disse que
a elevação de um espírito se percebe no pouco
que fala e no quanto diz. Se é assim, Zarthú é
capaz de pôr em xeque nossa visão de mundo
sem confrontá-la; consegue despertar a reflexão
e a mudança em poucos e leves parágrafos, em
uma ou duas páginas. Autor de máximas que
calam fundo na alma, propõe um terapia simples
como somente as pequenas coisas sabem ser,
desde que feitas com amor. Venha conquistar a
serenidade. “Não importa a natureza do
problema ou a espécie de dificuldade. Ninguém
é incapaz de realizações superiores.”
Sabedoria de preto-velho - Robson Pinheiro
2018-11-06
Composto por mensagens e reflexões, Sabedoria
de preto-velho é escrito no linguajar simples do
ancião negro, que partilha a sabedoria adquirida
nas experiências do cativeiro. Num bate-papo
informal, fala das dificuldades da vida, sem dar
lições de moral e com grande otimismo. Exsenhor de escravos nos EUA, o autor espiritual
pede para reencarnar na África e, dos navios
negreiros, desembarca em terras brasileiras.
Texto enriquecido com cânticos dos escravos,
que o médium comenta, elucidando seu
significado espiritual, e ilustra com os casos
vividos durante os mais de 30 anos de
convivência com o espírito.
Tambores de Angola - Robson Pinheiro
2018-10-29
Preconceito, medo, discriminação. É assim que o
protagonista Erasmino se vê levado a uma tenda
de umbanda, após ter seu quadro agravado,
imune ao socorro da psiquiatria. "Saravá,
zinfio!", recebe-o a nega-velha Vovó Catarina.
Começa aí uma jornada de conhecimento para
ele e para nós, que acompanhamos o autor
espiritual percorrer a trilha histórica que
demonstra as origens da umbanda e do
espiritismo enquanto conta a recuperação do
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personagem. Tambores de Angola consagrou-se
como pioneiro ao tocar em tais temas entre os
livros espíritas, mostrando que a ação espiritual
não se curva a barreiras humanas e visa ao bem
onde quer que seja conclamada a voz do Alto.
Nesta edição revista e ampliada, 17 anos e quase
200 mil exemplares depois, Ângelo Inácio revela
os desdobramentos dessa história em três
capítulos inéditos, que guardam novas surpresas
àqueles que se deixaram tocar pelas curimbas e
pelos cânticos dos pais-velhos e dos caboclos.
Apometria Porque Sim Porque Não - Fabio Nasa
2021-09-28
Apometria, Por que sim? Por que não?
“Espíritas, amai-vos! Este o primeiro ensino!
Instruívos, este o segundo!” (E.S.E. - cap. VI
item 5). Antes de iniciar este livro, gostaria de
abri-lo com um pensamento apresentado há
alguns anos pela espiritualidade em uma
atividade do grupo mediúnico ligado aos estudos
e atividades apométricas que de trabalhei. “A
Apometria está para todo mundo, mas nem todo
mundo está para a Apometria.” Este livro não
consiste em mais um manual ou curso de
Apometria, explicando suas técnicas, leis e como
aplicálas; muito menos tem a pretensão de
fechar todos os assuntos correlacionados. Este
livro tem como objetivo servir de estudo e
reflexão, para você, leitor leigo no 15 assunto ou
não, conhecedor da técnica ou não, terapeuta,
médium, espírita, umbandista, espiritualista,
esotérico, religioso, pesquisador ou não, para
que você leitor ou grupo de estudo, possa
observar por novos ângulos para o tema central
e formar sua própria opinião com base mais
sólida e consciente, usando melhor o crivo da
razão e uma fé lógica e raciocinada.
Medicina da alma - Robson Pinheiro 2020-03-01
Nunca houve tanto investimento nem tecnologia
aplicados ao diagnóstico e tratamento de
enfermidades. Apesar disso, os casos sem
solução não parecem diminuir. O que está
havendo? Talvez o homem não seja apenas um
amontoado de músculos e nervos, regidos pelo
cérebro. E se as respostas estiverem fora dos
limites estreitos da matéria densa? Com a
experiência de quem foi físico nuclear e médico,
o espírito Joseph Gleber, desencarnado no
Holocausto e hoje atuante no espiritismo
brasileiro, disserta sobre a saúde segundo o
paradigma holístico, enfocando o ser humano na

sua integralidade. De posse das ferramentas da
doutrina espírita, aborda os chacras, as
propriedades dos corpos espiritual, etérico e
mental, a obsessão e o tratamento das inúmeras
patologias que têm sua origem na dimensão
extrafísica. Tudo isso sem descuidar da
influência de atos, palavras, ideias e emoções na
vida humana, mostrando com clareza que os
preceitos de Jesus são, na verdade, um tratado
de restabelecimento da saúde humana em seu
nível mais amplo. Edição revista e ampliada,
totalmente em cores, com ilustrações inéditas e
exclusivas, em comemoração aos 10 anos do
lançamento de Medicina da alma e aos 150 anos
do espiritismo [1857-2007].
Imortais, Os - Robson Pinheiro 2013-11-20
Os espíritos nada mais são que as almas dos
homens que já morreram. Os Imortais ou
espíritos superiores também já tiveram seus dias
sobre a Terra, e a maioria deles ainda os terá.
Portanto, são como irmãos mais velhos, gente
mais experiente, que desenvolveu mais
sabedoria, sem deixar, por isso, de ser humana.
Por que haveria, então, entre os espiritualistas
tanta dificuldade em admitir esse lado humano?
Por que a insistência em ver tais espíritos
apenas como seres de luz, intocáveis,
venerandos, angélicos, até, completamente
descolados da realidade humana? Há quem
acredite que eles sabem tudo, conhecem o
íntimo de cada coisa, inclusive do porvir, do
misterioso amanhã, e que basta pensarem para
que a realidade ao redor se modifique, para que
possam ir daqui para ali num átimo. Tudo isso
sem esforço, sem limite, sem gasto de energia —
e, de preferência, sempre com um sorriso de
candura no rosto, saudando: “Meu irmão…”.
Jesus é tido pelo espiritismo como guia e modelo
para a humanidade. Pois esse homem não
hesitou em declarar o limite de seus
conhecimentos e de seu poder ou capacidade, de
anunciar estar sujeito a normas e aos desígnios
de uma autoridade maior. Sem falar que
demonstrou traços humanos os mais nítidos e
variados, entre tantos o dom de comover-se
diante da dor alheia e da morte de quem lhe era
caro, como também diante do futuro de dores e
guerras. Se o Imortal dos Imortais se mostrou
humano quanto pôde, que haveria conosco, que
precisamos transformar em deuses até os
espíritos amigos, que precisamos elevar à
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do amor teria feito isso? Que mecanismo
utilizou? Você acredita em feitiçaria? – eis a
pergunta comum. Mas será a pergunta certa?
Pai João de Aruanda, pai-velho, ex-escravo e
líder de terreiro, desvenda os mistérios da
feitiçaria e da magia negra, do ponto de vista
espírita. Fala das diferenças entre ambas, que
são manifestações de um princípio encerrado
nas palavras com que Jesus explica seu feito: "Se
tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que
foi feito à figueira, mas até se a este monte
disserdes: 'Ergue-te e precipita-te no mar', assim
será feito" (Mt 21:21).

categoria de santos até os homens e médiuns
admiráveis, esvaziando-os de toda a
humanidade, de todo traço que lembre
hesitação, dúvida, fraqueza, indignação,
equívoco; de todo vestígio de humanidade,
enfim? Por que precisamos acreditar que o
Mestre e os mestres, se são bons, têm de ser
essencialmente diferentes de nós?
Magos negros - Robson Pinheiro 2020-03-01
O Evangelho conta que Jesus amaldiçoou uma
figueira, que dias depois secou até a raiz. Por
qual razão o homem tido como a personificação
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