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ESTÁ EM BUSCA DE
UMA PALAVRA AMIGA?

UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 - Jardim Europa - São Sebastião do Paraíso/MG.

ATENDIMENTO FRATERNO E PASSES - Quartas-feiras, às 19h30
EVANGELHO E PASSES - Domingos, das 16h às 17h15

VENHA CONHECER
O ESPIRITISMO!

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Todo segundo sábado do mês, às 20 horas

 Facilitador: Edson Vander da Assunção
Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes

 Rua Carlos Grau, 195 - Bairro Verona

A Aliança Municipal Espírita
de São Sebastião do Paraíso,
com muita alegria, convida a to-
dos para a conferência que será
proferida por Miguel de Jesus
Sardano, de Santo André/SP,
que tem feito palestras em vári-
os países da Europa, América
Latina e também Estados Unidos
da América do Norte. Miguel de
Jesus, que é advogado, profes-
sor e escritor, fará uma tournée
por Franca, S. S. do Paraíso,
Passos e Cássia.

Tema: “Espiritismo, uma ja-
nela para o infinito”.

Data: 11 de fevereiro, sába-
do, às 20 horas.

Local: União Espírita de
Kardec, Rua Noruega,110 - Jar-
dim Europa, nesta cidade.

Sua presença abrilhantará
muito o evento!

CONFERÊNCIA
ESPÍRITA

JORNADA
Adelino da Fontoura Chaves*

Fui átomo, vibrando entre as forças do Espaço,
Devorando amplidões, em longa e ansiosa espera...
Partícula, pousei... Encarcerado, eu era
Infusório do mar em montões de sargaço.

Por séculos fui planta em movimento escasso,
Sofri no inverno rude e amei na primavera;
Depois, fui animal, e no instinto da fera
Achei a inteligência e avancei passo a passo...

Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas,
Pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas,
A lutar e chorar para, então, compreendê-las!...

Agora, homem que sou, pelo Foro Divino,
Vivo de corpo em corpo a forjar o destino
Que me leve a transpor o clarão das estrelas!...

Fonte: livro “Antologia dos Imortais”
Espíritos diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier.

PROGRAMA MOMENTO ESPÍRITA
Rádio Apar FM   www.aparfm.com.br

De segunda a sexta-feira, das 9 às 9h15
PARTICIPAÇÃO: Fátima Dowe, Edson Assunção  e Martha Lemes

Apoio: AME - S.S. do Paraíso

Reunião da Aliança Municipal
Espírita de S. S. do Paraíso

O presidente em exercício da AME - São Sebastião do Paraíso con-
vida a toda a diretoria, conselho fiscal e membros dos diversos depar-
tamentos para uma reunião extraordinária.

Data: 19 de fevereiro próximo, domingo, às 15 horas.
Local: Grupo Espírita Cáritas, Rua José Osias de Sillos, 47 -

Mocoquinha.
Assuntos: formação do Conselho Espírita Municipal e estudos de

pequenas e regulares palestras em diversos Centros Espíritas da ci-
dade, visando a melhor compreensão da Doutrina (obviamente, res-
peitando o livre-arbítrio de cada casa espírita).

Façamos o possível para comparecer. Vamos trabalhar unidos para
o movimento espírita da cidade, da região, do planeta!

Joel Cintra Borges - Presidente da A.M.E. de S.S. do Paraíso

MÉDICA EM NOVOS CAMPOS DE APRENDIZAGEM
“A princípio, no fim do corpo que me competia deixar, foi a luta para auscultar-

me e compreender-me. Os conflitos, porém, não se dissolveram em minhas
indagações. Debati-me até que me rendesse à evidência, pela qual admiti a
expressão deficitária dos conhecimentos que se adquire aí no Plano Físico, em
matéria de corpo e vida orgânica, célula e ciência de curar.

Certamente, não menosprezo a escola em que me formei para servir. A medicina
ainda não atingiu a verdade, mas está sempre em caminho certo, de vez que não
aceita afirmações que as suas próprias experiências não conseguem provar no
terreno das observações, repetidas e confirmadas tantas vezes quantas julgue
precisas, para aceitar determinada conclusão. Wânia Nunes Russo”

Página 3

A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS
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A
Felipe Salomão

Editorial
“A ciência espírita tem

algum estudo sobre a
alternância de partes co-
bertas pelo mar e partes
em uso pelo homem, como
consequencia da mudança
no eixo da Terra?”

Joel Cintra Borges - São
Sebastião do Paraíso / MG

Caro Joel, a tese da ver-
ticalização do eixo da Terra faz par-
te de todas as escolas esotéricas,
desde a antiguidade. Como sabe-
mos, esse eixo apresenta uma incli-
nação aproximada de 23 graus e 45
minutos. Dizem os iniciados, e até
alguns videntes, que, com a proxi-
midade das transformações por que
passaria nosso mundo, haveria um
movimento do planeta no sentido de
seu eixo se verticalizar.. Seria o ad-
vento da “eterna primavera”, posto
que é a inclinação que provoca o
surgimento das estações do ano.

A verticalização do eixo do nosso
globo pode ser provocada por mag-
netismo e pela proximidade de um
planeta (o chamado “chupão”). tese
primeiramente aventada pelo espí-
rito Ramatis, pela mediunidade de
Hercílio Maez.

Quero saber
Em 1954, na revista

LBV, por intermédio de
Chico Xavier, o Espírito
Emmanuel disse, a respei-
to do assunto, “Que se
deveria aguardar melho-
res pesquisas cienti-ficas”
para se tratar do tema.
Allan Kardec, no livro “A
Genese”, capítulo IX -
item 7, afirma: “Mas, em

consequência da gradual mudança
da obliquidade do eixo...” Ele não fala
em “verticalização”, mas admite que
haja movimento nesse sentido.

Quanto às partes que seriam inun-
dadas com a verticalização do eixo da
Terra, não temos conhecimento de
que a ciência espírita possua estudo
a esse respeito. Contudo, na Internet
(portanto, sem garantia de absoluta
verdade), alguns internautas colocam
mapas com possíveis lugares que fi-
cariam imersos. Sugerimos a leitura
atenta dos capítulos IX, X e XI do livro
“A Gênese”, de Kardec.

Nota da redação: as perguntas ao confrade
Felipe Salomão devem ser dirigidas a:

Mensagem Espírita, caixa postal 26 – São
Sebastião do Paraíso/MG, CEP 37950-000, ou

pelo e-mail: joelcintraborges@gmail.com

Li uma reportagem de abertura nas
páginas amarelas da revista Veja de
13 de março de 2000, quando, entre-
vistado, um cientista norte-americano
afirmou, ao contrário de tantos outros,
que “estamos sós no Universo”, ou
seja, não existe vida inteligente, no
cosmo, somente no planeta Terra.

É possível, afirmou ele, somente
vida não inteligente, a existência de
micróbios, por exemplo, fora da Terra.

Parece até uma volta ao passado,
quando se admitia que o mundo em
que vivemos era o centro do Univer-
so, a teoria geocêntrica, há muito tem-
po ultrapassada.

Porém, lembrei-me de Allan
Kardec, quando coloca o Espiritismo
como o grande adversário do materi-
alismo, insistindo nessa tese, como
a principal da Codificação.

Opiniões como, a relatada acima,
somente podem indicar um raciocínio
materialista, quando cientistas apega-
dos às teorias da criação segundo as
leis da física e da química, não con-
seguem ver no “ser” mais do que um
conjunto bem armado de matéria, do-
tado de inteligência, mas proveniente
apenas do cérebro, ou seja, negando
por completo a existência de um prin-
cípio espiritual criado por Deus.

O raciocínio do já citado cientista
está bem de acordo com a de todos
aqueles que acreditam que nasce-
mos, vivemos e morremos “por aca-
so”, chegando a admitir que somente
o planeta Terra tem vida, por uma
questão de “sorte”.

Alegando que nenhum outro orbe,
de toda essa imensidão, poderia abri-
gar espécies evoluídas, por não pos-
suírem condições climáticas para tan-
to, confessam que somente seria
possível existir vida inteligente forma-
da por matéria semelhante à que co-
nhecemos.

No entanto, os espíritos sempre
disseram a Allan Kardec que nossos
instrumentos apenas conseguem
mensurar, medir, matéria como a exis-
tente na Terra, por serem esses apa-
relhos construídos com a matéria
terrena. Nada mais podem fazer do que

Vida inteligente no Universo
ampliar nossos cinco sentidos físicos.

Com base nesses instrumentos,
sempre iremos acreditar na teoria do
cientista. Porém, se, como a Doutri-
na Espírita nos ensina, soubermos da
existência de outros tipos de maté-
ria, que Kardec chamava de “quintes-
senciada”, fácil será compreender-
mos que em outros mundos, em ou-
tros lugares do Universo, é perfeita-
mente possível existir vida inteligen-
te, animando corpos diferentes, com-
postos de outros materiais que cer-
tamente podem adaptar-se a condi-
ções climáticas diversas.

Além disso, conhecendo que a ver-
dadeira vida é a do Espírito, e que os
Espíritos vivem independentemente da
matéria, pois que preexistem a ela, en-
tendendo que o estado de encarnação
é transitório, temporário, destinado à
nossa evolução, que pode ser efetiva-
da em diversos mundos, conforme as
fases evolutivas necessárias a cada
um, fica claro para nós que há vida
evoluída em todo o cosmo.

A própria ciência menos radical
recusa-se a aceitar a existência de
infinitos mundos no espaço “apenas
para enfeitar as noites dos privilegia-
dos terráqueos”!

Por outro lado, a filosofia iria inda-
gar o porquê de tudo isso, o que mo-
tivou nosso pequenino planeta ter sido
dotado de vida inteligente, e somente
ele, um dos menores do Universo?

A religião, com base no próprio
Evangelho de Jesus, em João, capí-
tulo 14, versículo 2: “Na casa de meu
Pai há muitas moradas”, certamente
iria inquirir:

— Seriam moradas de seres não
inteligentes? Apenas micróbios, como
admite o cientista? Com que finalida-
de?

Na verdade, falta-nos ainda muita
humildade para aceitar nossa peque-
nez, em face da grandiosidade do
Universo. Pensemos nisso e agrade-
çamos a Deus pela oportunidade que
nos concedeu de divisarmos, racio-
nalmente essas verdades espirituais.

Fonte: Jornal Mensagem Espírita
– Março de 2000.

Lincoln Vieira Tavares

O LIVRO DOS ESPIRITOS
Allan Kardec

CAPÍTULO IX
DA INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL
1. Faculdade que têm os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. –
2. Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. – 3.
Possessos. – 4. Convulsionários. – 5. Afeição que os Espíritos votam a
certas pessoas. – 6. Anjos de guarda. Espíritos protetores, familiares ou
simpáticos. – 6. Pressentimentos. – 7. Influência dos Espíritos nos aconte-
cimentos da vida – 8. Ação dos Espíritos nos fenômenos da Natureza. – 9.
Os Espíritos durante os combates.  – 10. Pactos. – 11. Poder oculto.
Talismãs. Feiticeiros. – 12. Bênçãos e maldições.

Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos
462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e

de gênio tiram suas ideias?
“Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio Espírito, porém, de ou-

tras muitas, lhes são sugeridas por Espíritos que os julgam capazes de
compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as
acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazemm, assim, sem o
suspeitarem, uma verdadeira evocação.”

36+
Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensa-

mentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporci-
onado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferençarmos
o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém
assim aconteça.

463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato?
“Pode ser bom ou mau, conforme a natureza do Espírito encarnado. É

sempre bom naquele que atende às boas inspirações.”
464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um

bom Espírito ou de um Espírito mau?
“Estudai o caso. Os bons Espíritos só para o bem aconselham. Compe-

te-vos discernir.”
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

O Sol emite constantemente a sua
mensagem de saúde, em raios lumi-
nosos, que nos magnetizam através
do centro coronário. Este os absor-
ve e os transforma, viabilizando a sua
efetiva utilização pelos centros vitais
e pelo próprio corpo.

Um banho de sol é um agente dos
planos de saúde do Pai que nos criou
num Universo permeado de recursos
de manutenção da vida e de solu-
ção para todos os problemas exis-
tentes.

Ao amanhecer, portanto, entre-
guemo-nos à oração, deixando que
os raios do astro-rei nos magnetizem
o corpo e a alma.

A oração potencializa a sua ab-
sorção, pois dinamiza e ilumina o
centro coronário, e este passa , en-
tão, a absorver mais e melhor, posto
que a prece o faz funcionar em toda
a sua plenitude.

Mas, falando em centro coronário
e Sol, não desprezemos, em nenhum
minuto de nossas vidas, o amparo e
a proteção que nos envia Jesus.

Jesus - o sol moral do mundo - é
ainda hoje o alimento dos famintos,
o medicamento dos doentes, o es-
clarecimento dos ignorantes e o con-
solo dos aflitos, que, da Espirituali-
dade Superior, abençoa e cura os
que o procuram no balneário da fé.

Fonte: livro “Centellha Divina”, por Henrique

Krügger,  psicografia  de Henrique Bichuetti

As energias
solares

FONES: 3531-3122 e 3531-1817

Rua Dr. Placidino Brigagão, 1460
São Sebastião do Paraíso - M.G.

Farmácia Homeopática

Natureza
“A Homeopatia com qualidade”

DISK: 3531-7070
Av.Ângelo Calafiori, 420

São Sebastião do Paraíso - MG

LIVRARIA ESPÍRITA
MENSAGEIROS

Horário de funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 9 às 11 horas

e das 13 às 17 horas.
Sábados, das 9 às 11 horas.
Praça Com.João Alves, 180

Centro (Praça da Fonte)
Telefone: (35) 3558-4768

Pelo espírito Henrique Krügger

Wânia Nunes Russo, filha de Isabel Nunes
Russo e João Russo, residia em São Paulo/SP.
Recém-formada em medicina, no ano de 1979
foi acometida por uma grave enfermidade deno-
minada Doença de Hodgkin (um tipo de câncer
no sistema linfático), desencarnando em 17 de
outubro de 1980, na mesma cidade.

Essa mensagem foi psicografada por Fran-
cisco Cândido Xavier em Uberaba/MG, aos 6 de
fevereiro de 1981, e consta do livro “Vozes da
Outra Margem”, por Francisco Cândido Xavier,
Hércio Marcos C. Arantes e espíritos diversos.

“Querida Mãezinha e querido Papai, recebam com a
nossa Wanise os meus melhores pensamentos de cari-
nho e reconhecimento, nas preces com as quais rogo a
Deus nos envolva em Sua Bênção.

Estou ainda muito surpreendida com o que me vem
acontecendo desde outubro passado, a fim de expressar-
me na segurança que desejo.

A princípio, no fim do corpo que me competia deixar,
foi a luta para auscultar-me e compreender-me. Os confli-
tos, porém, não se dissolveram em minhas indagações.
Debati-me até que me rendesse à evidência, pela qual
admiti a expressão deficitária dos conhecimentos que se
adquire aí no Plano Físico, em matéria de corpo e vida
orgânica, célula e ciência de curar.

Certamente, não menosprezo a escola em que me for-
mei para servir. A medicina ainda não atingiu a verdade,
mas está sempre em caminho certo, de vez que não acei-
ta afirmações que as suas próprias experiências não con-
seguem provar no terreno das observações, repetidas e
confirmadas tantas vezes quantas julgue precisas, para
aceitar de-terminada conclusão.

Entretanto, pais queridos, eu seria demasiado ingênua
se não tentasse observar as ocorrências da vida em mim
mesma. Ainda assim, não obtive maiores esclarecimen-
tos que concederia a mim própria se ainda estivesse por
aí, experimentando aprender sempre mais.

Não escapei da vida e vovó Thereza, aqui em minha com-
panhia, que o diga, porquanto se não lhe recebi o carinho
sem agradecimentos, também não deixei de azucriná-la
com perguntas, que ela buscou solucionar com a fé.

Dentro dessa fé, procurei reencontrar-me e renovar--me.
Aliás, não passei de aprendiz, sem maiores incursões na
prática do que se me fizera um longo e laborioso currículo
de lições.

Não consegui tratar de qualquer assunto nosso, do lado
de cá, na base de explicações racionais, fora dos princípi-
os da fé religiosa, porque o meu objetivo primordial era o
de reconfortá-los, informando-lhes aos corações quanto à

continuação da vida. Saber alguma coisa não
me evitou o mergulho no banho das lágrimas, e
dessas lágrimas apenas consegui me libertar
confiando na grandeza da vida, que nos lembra
a presença invisível de Deus em toda parte.

Procurei manifestar-me pela sensibilidade e
pelas mãos de nossa querida Tereza, a querida
irmã pelo coração, que, de tanto se magoar ante
as minhas despedidas, me deixou uma porta
aberta no coração para que eu lhe falasse.

Felizmente, ela e eu conseguimos muito, por-
que todos vocês começaram a refletir com mais
acerto e eu me via necessitada de algum diálo-

go com a nossa Wanise e com o nosso Roberto.
Graças a Deus, pude cortar o epicentro de nosso de-

sespero recíproco. Peço-Ihes auxiliar-me na pacificação
do Roberto, ainda desajustado perante a situação. Com o
amparo das Bênçãos Divinas ele viverá e será feliz, tanto
quanto merece.

Mãezinha, aqui o amor se amplia consideravelmente.
A meu ver a ideia da posse desaparece. Queremos, aci-
ma de tudo, a felicidade das pessoas que amamos, sem
qualquer propósito de escravizá-las, mesmo de leve, ao
nosso modo de ser. A noiva se funde na confiança fraterna
e se transforma em irmã nessa química de amor, a que
me reporto.

Nosso caro Roberto será guiado por Deus à felicidade
e, creiam vocês, os familiares queridos, que me sentirei
realizada em matéria de alegria com a alegria dele e com
aquela alegria outra que eu possa ver em nossa casa.
Tudo vai bem, porque entre nós não existe qualquer mal
que devamos lastimar.

Que causa física me haverá fornecido passaporte para
cá, sinceramente não sei. A etiologia das moléstias, por
aqui, apresenta severas limitações, porque esbarramos
em outros princípios e, por esses outros princípios, eu
tive de regressar à nossa moradia espiritual em outubro
findo e não antes e nem depois.

Fiquemos, assim, debitados à nossa fé, já que a ciên-
cia encontra igualmente muros que não lhe cabe atraves-
sar antes do tempo justo.

Agradeçam por mim à nossa Tereza, enquanto mani-
festo os meus agradecimentos à vovó Thereza, que tem
sido minha nova professora de autodescobrimento.

A Wanise, querida, receba o meu habitual carinho.
Mãe, não me retenha bagagens. Elas pesam excessi-

vamente sobre o nosso nome. Guarde as nossas fotos e
basta. Pertencemo-nos mutuamente e isso chega.

Por agora, devo terminar, reunindo os três e todos os
nossos em meu carinho. Sou a filha sempre reconhecida,

Wânia Nunes Russo”.

Médica em novos campos de aprendizagem
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CLUBE DO  LIVRO
ESPÍRITA  MENSAGEIROS

Seja sócio do clube e receba
mensalmente, pelo preço de

lançamento da editora, um livro
que esclarece e consola...

INFORMAÇÕES:
Livraria Espírita Mensageiros.

Tels: (35) 3558-4768.
Praça Com. João Alves, 180

Centro (Praça Fonte)

As melhores marcas, os menores
preços e facilidade para você

R. Pimenta de Pádua, 1029 - Fone: 3531-4998
R. Cel. Francisco Adolfo, 38 - Fone: 3531-3150

São Sebastião do Paraíso - M.G.

Tele/Fax: (35) 3531-7500
Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro

São Sebastião do Paraíso - MG

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL
RUA NORALDINO LIMA, 75 - FONE: 3531-3444

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,

ESTUDE XADREZ!
www.clubedexadrez.com.brRodovia BR 265, s/n km 1

   Se o Apocalipse está repleto de
símbolos profundos, isso não impe-
de venhamos a examinar-lhe as ex-
pressões, compatíveis com o nosso
entendimento, extraindo as lições
suscetíveis de ampliarmos o pro-
gresso espiritual.
    O versículo mencionado propor-
ciona uma ideia da longanimidade
do Altíssimo, na consideração das
falhas e defecções dos filhos trans-
gressores.
   Muita gente insiste pela rigidez e
irrevogabilidade das determinações
de origem divina, entretanto, com-
pete-nos
reconhecer que os corações incli-
nados a semelhante interpretação
ainda não conseguem analisar a es-
sência sublime do amor que apaga
dívidas escuras e faz nascer novo
dia nos horizontes da alma.
   Se entre juízes terrestres existem
providências fraternas, qual seja a
da liberdade sob condição, seria o
tribunal celeste constituído por in-

Nossa primeira proposição é que,
sobre coisas transcendentais, sabe-
mos muito pouco. As principais dúvi-
das que, de uma forma mais ou me-
nos clara, vinham à mente do homem
das cavernas, nos atormentam até hoje:

—  Quem somos? O que estamos
fazendo aqui? De onde viemos? Para
onde vamos?

Nesses dois milhões de anos que
a espécie humana caminha na face
da Terra, muitas descobertas foram
feitas, muitos instrumentos inventa-
dos, como o telescópio, que se costu-
ma creditar ao holandês Hans Lipper-
shey, em 1608, tendo sido aperfeiço-
ado já no ano seguinte por Galileu
Galilei (considerado a primeira pessoa
a apontar uma luneta para o céu, para
observar os astros).

Hoje há imensos telescópios
olhando as galáxias, existem até son-
das que viajam pelo espaço enviando
belíssimas fotografias para os cientis-
tas. O homem até já pisou na Lua ...
Mas, esse esforço respondeu a algu-
ma de nossas grandes perguntas? A
resposta é não!

Para amenizar isso, de quando em
quando (à medida que nossa capaci-
dade de compreensão aumenta) a hu-
manidade recebe de Deus revelações
(palavra que vem do latim e quer di-
zer: tirar o véu, mostrar a realidade).
Elas vêm para nos ensinar coisas que
sozinhos não teríamos condições de
aprender, ou mesmo para acelerar
nosso crescimento.

Até hoje, de acordo com a ciência
espírita, recebemos três grandes re-
velações (parece claro que virão ou-
tras no momento oportuno!):

— Os Dez Mandamentos, que, em-
bora tenham sido recebidos por
Moisés, no Monte Sinai, na antiga
Palestina e há mais de três mil anos,
continuam sendo o código moral do
homem, nunca tendo sido modifica-
dos em sua essência.

— O Amor, que nos foi explicado e
exemplificado por Jesus, o ser humano
mais alto que já pisou nesse planeta.
Antes dos ensinamentos desse nosso
irmão maior, o que vigorava era a pena
de talião: olho por olho, dente por den-
te. Foi ele que pela vez primeira falou
em amar aos inimigos e que, pregado
na cruz e no derradeiro alento, rogou a
Deus perdão para seus algozes.

— A Doutrina Espírita, no seu trí-
plice aspecto: ciência, filosofia e reli-
gião. Fenômenos espíritas sempre
existiram (um exemplo está na Bíblia:
o relato do encontro do Rei Saul com
a pitonisa), mas, só no ano de 1857,
com a publicação de O Livro dos Es-
píritos, eles começaram a ser expli-
cados de maneira clara. Allan Kardec
não foi o criador do Espiritismo, uma
vez que os fatos sempre existiram. O
erudito professor francês foi o
codificador, o organizador, da ciência
que deixou clara a existência do mun-
do espiritual, da reencarnação, da
mediunidade, ou seja, a possibilidade
de comunicação entre os mundos
material e espiritual.

Com nosso esforço e com a in-
dispensável ajuda divina, enviando-nos
guias, pessoas com conhecimentos
muito acima daqueles que aqui encon-
tram, vamos progredindo, vamos afas-
tando os véus, rumo às grandes clari-
dades, destino inequívoco nosso!

teligências mais duras e inflexíveis?
   A Casa do Pai é muito mais gene-
rosa que qualquer figuração de
magnanimidade apresentada, até
agora, no mundo, pelo pensamento
religioso.
    Em seus celeiros abundantes, há
empréstimos e moratórias, conces-
sões de tempo e recursos que a mais
vigorosa imaginação humana jamais
calculará.
   O Altíssimo fornece dádivas a to-
dos e, na atualidade, é aconselhá-
vel medite o homem terreno nos re-
cursos que lhe foram concedidos
pelo Céu, para arrependimento, bus-
cando renovar-se nos rumos do bem.
   Os prisioneiros da concepção de
justiça implacável ignoram os extra-
ordinários auxílios do Todo Podero-
so, que se manifestam através de
mil modos diferentes~ contudo, os
que procuram a própria iluminação
pelo amor universal sabem que
Deus dá sempre e que é necessá-
rio aprender a receber.

Deus não desampara
Emmanuel

“E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua
prostituição e não se arrependeu.” (Apocalipse, 2:21)

As três grandes revelações
Joel Cintra Borges

RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

FONE: (35)
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