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Magnéti ca e Espírita
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Se prepara a todo vapor
para o grande Encontro

O Abortado
Homenagem ao
escritor 
Emmanuel Zacarias

Os rezadores
Antônio Saracura

Não há doenças
incuráveis e, sim
doentes curáveis 
ou incuráveis
Charles Lafontaine
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Por ISAIAS MARINHO
Senhor SOARES

Acadêmico Fundador da APLCAD

Escrever a história de alguém, de um lu-
gar, de uma era ou mesmo de um ciclo é segu-
ramente um desafio, diante do qual muitos se 
desencorajam.

Dar prevalência ao que é exato, à história, 
não significa, porém, sujeição da história in-
telectiva, que tem seus próprios caminhos e 
suas próprias ferramentas. Nada está mais 
longe do espírito desta página do que con-
vencer o homem de letras a prestar home-
nagem e fidelidade ao intelectual de imensu-
rável grandeza.

Mas por que reivindicar essa apresen-
tação ao mundo acadêmico? Qualquer um 
pode escolher um face-a-face absoluto para a 
contemplação de obras literárias, pode entrar 
no puro deleite do esteta, livre de influência. 
No entanto, também é justo aspirar a outra 
troca, igualmente respeitável, que restitua ao 
trabalho produzido por anos a fio o seu poder 
de comover e revelar.

Então, vários caminhos abrem-se à nossa 

frente, todos igualmente ricos.  Um é orien-
tado por uma sociologia histórica das obras 
produzidas e dos seus significados. Percorre o 
caminho desde a criação até a conclusão, des-
de uma herança primordial até o legado de-
finitivo. As ideias e os fatos seriam assim pas-
sados pelo crivo de duas medidas, a política e 
a produção literária.

Temos que valorizar tudo 
e todos que se enfronham no 
mundo acadêmico intelectivo, 
pois todos os caminhos per-
corridos, sem preconceitos e 
sem restrições, são salutares e 
merecedores de valor.

Queremos dar a “césar o que é de césar”. 
Falar daquele que por muitos anos vem con-
tribuindo com a história do trabalho e da 
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intelectualidade sergipana, em particular a 
ribeirinha Propriá, gerando ideias, fomen-
tando o progresso e mais ainda, provocando 
e alimentando a imaginação, sem ser neces-
sariamente abrangente e conclusiva. Estamos 
falando de um dos pioneiros tarefeiros do pro-
gresso que ajudaria a mudar a vida do povo 
nordestino, através de sua adesão junto ao 
INCRA – Instituto de Colonização e Reforma 
Agrária. O ocupante da Cadeira nº 04 da Aca-
demia Propriaense de Letras, Ciências, Artes 
e Desportos, que tem como patrono dessa 
mesma cadeira, o paraense, senhor Agnelo 
Vasconcelos Torres.  Referimo-nos ao  Pro-
curador da República José Soares Torres, que 
iniciou sua vida laboriosa muito cedo, sendo 
vendedor, depois Cacheiro Viajante e em se-
guida passou  a  ser funcionário do senhor 
Agnelo em sua loja de tecidos conhecida 
como Integral Tecidos. Chegou a ser gerente, 
e nessa loja o mesmo entrou com 14 anos e 
saiu com 23 anos, quando recebera o convite 

do Monsenhor José Curvelo Soares para tra-
balhar no INCRA. Em 1978, foi aprovado em 
concurso para Procurador da República, que 
a época chamava-se Assistente Jurídico. Le-
cionou na UNIT – Universidade Tiradentes de 
1989 a 2005. Professor do Estado, lecionando 
no Ginásio Diocesano de Propriá de 1961 a 
1968 e ao ser transferido pelo INCRA para Ita-
baiana onde ficou por três anos, lecionou na 
Escola Técnica do Comércio e no Ginásio Muri-
lo Braga. Chegou a produzir uma monografia 
sobre Direito Ambiental, por conta do seu tra-
balho, pois era exímio conhecedor do Direito 
Ambiental e Direito Agrário. Foi seu Soares, a 
pessoa que sugeriu o nome do Conjunto Sol 
Nascente, onde reside.

Senhor José Soares Torres, homem de 
poucas palavras, mas de muita ação, amizade, 
companheirismo e serviços prestados ao Es-
tado de Sergipe. 

Por isso e muito mais, as sinceras home-
nagens dos que fazem a Revista ATRAÇÃO. 
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É um veículo desti nado a promover e fortalecer o Movimento 
Espírita, assim como levar a ciência Magnéti ca ao conhecimento da 
humanidade em prol da saúde fí sica e espiritual no cenário mundial. 
Visa também consolidar o intercâmbio doutrinário em favor da 
humanidade, resultante da união das duas ciências.

O m a g n e t i s m o d e D e u s e m n o s s a s v i d a s

R E V I S TA

O m a g n e t i s m o d e D e u s

R E V I S TAR E V I S TAR E V I S TAR E V I S TAR E V I S TAR E V I S TAR E V I S TA

Magnetizadora desde 2010 . Fisioterapeuta

Prof. adj. UFS; Professor adjuntoda UNIT; 
Atualmente trabalha nos Hospitais Primavera, Unimed, 

Santa Isabel e Hospital regional de N. S. Socorro. Espec. 
em Pediatria, medicina do adolescente e alergologia

Escritor e poeta sergipano 
Membro da Academia Gloriense de Letras

Presidente do Centro Espírita “Ivone Pereira”
na cidade em que reside.

-
-

Chardel, em 1818
Um dos pioneiros estudiosos do 

magneti smo, em 1818, afi rmou, na Aca-
demia de Berlim, que “o magneti smo é 
uma transfusão de vida espiritualizada 
do organismo operador para o paciente”.

O célebre Schoppenhauer,
afi rmou categórico, no século passado, 
que “quem duvidar, hoje, da ação do 
magneti smo, deve ser chamado de igno-
rante e não de céti co”

Fonte:

Jornal TRIBUNA ESPÍRITA - pagina 7 
Edição Especial sobre o MEDINESP 2003

D E P O I M E N T O S

“Só recentemente ti ve a grata opor-
tunidade de conhecer a revista Atração e 
fi quei surpresa com o trabalho realizado 
pela equipe editorial. A revista nos traz 
assuntos importantes e esclarecedores 
abordados de maneira  segura, baseados 
na ciência e na moral do Cristo . O conteú-
do é  de suma importância para o movi-
mento espírita, principalmente o que se 
refere ao magneti smo sério e curador. 

Parabéns a todos pelo empenho em 
realizar um trabalho bonito, educati vo e 
afetuoso. “

Não conhecia a revista e uma amiga 
recomendou para que eu lesse. Confesso 
que foi uma agradável surpresa. A leitura é 
fácil e acessível para todos os públicos (não 
somente para os especialistas), além da edi-
toração com temas relevantes a formatação 
visual não deixa a desejar em nada para as 
“grandes” publicações da área. 

Parabéns conti nuem assim. 
Abraço carinhoso e magneti zado.
Dr Halley

Venho direto do sertão
Expressar a grati dão
Pelo amor e oti mismo
Do nosso irmão Marinho
Por não poupar fé e carinho
Em divulgar o espiriti smo.

Criar com discernimento
Este honroso instrumento
De nobre propagação
A maior das caridades
Da nossa humanidade
A Revista Atração.

Poeta João Lover
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realizar um trabalho bonito, educati vo e 
afetuoso. “

Mª do Socorro Silva dos Anjos
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A lições e o nosso aprendizado
“Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espiri-

tuais vivendo uma experiência humana”, com essas palavras o padre jesuíta, teólogo, fi lósofo 
e paleontológico Teilhard de Chardin, provoca uma imensa refl exão sobre nossa existência 
para além do plano material, estamos aqui “de passagem”. Sempre foi comum ouvir isso de 
nossos familiares e amigos, como afi rma o dito popular “estamos passando uma chuva”, eu 
acrescentaria: nessa existência. 

Porém, quais são os nossos propósitos diante dessa realidade? Como nosso entendi-
mento dessa vida pode nos auxilair nessa trajetória terrena? Quais as lições que recebemos 
e deixamos, como marcas da nossa vida enquanto temos essa existência terrena?

Em primeiro lugar, não me cabe, em poucas linhas, ousar responder tais indagações, 
afi nal, todos nós temos nossas escolhas que fi zemos e fazemos em nossos caminhos. Mas, 
me arrisco a afi rmar, somos todos aprendizes, eternos aprendizes de vidas. Ora estamos bus-
cando respostas, ora estamos respondendo para as diversas situações que a vida nos traz. 

Precisamos buscar conhecimentos balizados em pesquisas, teorias e explicações que 
tenham no seu bojo um banho de razão. Esses conhecimentos, nos ajudarão a entender 
caminhos e provavelmente nos auxiliará em nossas escolhas, alinhar esses conhecimentos a 
valores e princípios sempre foi um grande desafi o da existência humana. 

Para nossa “surpresa”, estamos nos deparando com uma ciência que vem com toda 
força auxiliar o ser humano, proporcionando saúde e bem estar,  além de insti gar 
os estudiosos a seguirem fi rmes no propósito de consolidar esse instrumento 
fantásti co - a CIÊNCIA MAGNÉTICA. Para isso, se faz necessário pesquisar 
sempre para sairmos da obscuridade.

Buscar as fontes confi áveis é um passo importante para nosso cresci-
mento espiritual, neste mundo transitório e material.   A Revista Atração, sem 
dúvida alguma, é uma dessas fontes que nos preenche de conehcimento e 
fortalece a nossa ânima. Desejo a todos uma excelente leitura.

Fones: (79)99650.4887  VIVO

Prof. Marcos Vinícius Melo dos Anjos
Professor - autor de livros sobre Sergipe e 

palestrante sobre Educação
Coordenador do Programa do Livro Didáti co e das Bibliotecas

Escolares DASE /SEED e Prof da Faculdade São Luís de França em Sergipe

Atendimento Magnéti co na Bahia

força auxiliar o ser humano, proporcionando saúde e bem estar,  além de insti gar 
os estudiosos a seguirem fi rmes no propósito de consolidar esse instrumento 
fantásti co - a CIÊNCIA MAGNÉTICA. Para isso, se faz necessário pesquisar 

Buscar as fontes confi áveis é um passo importante para nosso cresci-
mento espiritual, neste mundo transitório e material.   A Revista Atração, sem 
dúvida alguma, é uma dessas fontes que nos preenche de conehcimento e 
fortalece a nossa ânima. Desejo a todos uma excelente leitura.
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Os magneti zadores atentos às grandes oportunidades de novas buscas, mais amplos estudos e trocas 
de experiências certamente já sabem que de 12 a 14 de abril de 2019 o Encontro Mundial de Magneti za-
dores Espíritas – EMME – ocorrerá na cidade do Porto, Portugal.

Será a 12ª edição desse evento que tem renovado e ampliado horizontes nas ações e nos saberes ma-
gnéti cos em todo o mundo.

São esperados muitos brasileiros nesse 12º EMME, mas também contaremos com parti cipações impor-
tantes de Portugal, Espanha, Canadá, Estados Unidos e de outros países da Europa, os quais anseiam por 
parti cipar de um evento desse porte, tratando desse tema: o Magneti smo.

O auditório que está sendo providenciado comportará até 350 inscritos, sendo que 290 parti ciparão 
do chamado grande salão e os demais em uma sala anexa, onde também ocorrerão as já tradicionais salas 
temáti cas.  Trata-se de um  auditório  dentro  de  um  hotel  –  (Seminário de Vilar.  Rua Arcediago Van Zeller,  
50. 4050-621 Porto  -  htt p://www.seminariodevilar.pt/), o qual dispõe de quartos muito bons para hospeda-
gens e preço bem acessível. Dispõe também de restaurante de qualidade, de tal forma que tudo contribuirá 
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para uma parti cipação bem 
produti va e fraterna, sem pre-
cisar que haja deslocamentos 

para buscar lugares e praças de ali-
mentação.

Ainda não estão defi nidos os custos das inscrições, mas é certo que 
a parti r de agosto  ou início de setembro estarão abertas, a um preço de 50 

euros por pessoa, com possibilidade de aumento desse 
valor à medida em que for se aproximando a data do início do evento.

Muito em breve também serão abertas as inscrições para a apresentação de trabalhos, estudos e casos 
assim como serão bem divulgados os meios e mecanismos  para  se  fazer  essas  inscrições.   O  ponto  central  
de  informações será o site www.emmev.com.br

Apesar de não termos fechada a programação geral, o ideal é que você, que pretenda parti cipar desse 
EMME, co-mece a fazer suas reservas de passagens aéreas e hospedagens, pois é esperada uma grande 
“corrida” de interessados, já que parti cipar de um evento desse porte e ainda poder aproveitar e dar uma 
esti cadinha para conhecer esta porta de entrada da Europa, Portugal, é algo imperdível.

Mas temos uma dica: como na semana seguinte ao evento começa o auge da Semana Santa, e por ser 
Portugal um país muito católico e cheio de tradições, durante essa Semana Santa os custos naquele país 
costumam ser muito elevados. Portanto, caso você queira aproveitar Portugal e Europa a um preço mais 
acessível, viaje antes do evento, passeie bastante, aproveite bem e encerre seu périplo na bela e rica cidade 
do Porto.

JACOB MELO
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O mundo vive vários processos de tur-
bulências dentro dos campos moral, econô-
mico, social e de saúde. Na área da saúde 
nos deparamos com várias pandemias, ti po: 
Depressão, Síndrome do Pânico, Síndrome 
do Intesti no Irritável e outras de caráter psí-
quica-emocional que incide no corpo fí sico.

Temos certeza que a mudança aconte-
ce dentro de cada um, positi va ou negati va-
mente, pois o interesse e a força de vonta-
de defi nirá o resultado a que nos propomos 
chegar, seja qual for o setor em que resida a 
problemáti ca.

Aqui, vamos tratar de um assunto que 
nos interessa. Vamos falar de saúde humana 
e terapia bioenergéti ca aplicada no combate 
às enfermidades. 

Quando propomos aplicar o resumo da  
frase de Lafontaine como tí tulo desse arti -
go, buscamos ser diretos e objeti vos, sem 
medo de errar com relação as enfermidades 
e enfermos, pois somos sabedores de que a 
parti r do momento que surge “novas” doen-
ças, no seu início não haverá curas imedia-

tas, mas sempre chegará o momento que o 
processo avassalador e destruidor da epide-
mia ou pandemia terá seus dias contados 
por conta das descobertas que neutralizarão 
suas incidências nocivas. Portanto, mas cedo 
ou mais tarde, ela será curável, podendo até 
ocorrer a cura surpreendentemente antes 
do esperado. Dentro desse raciocínio, obser-
vamos que a cura pode perfeitamente exis-
ti r antes do previsto, dando-nos a certeza de 
que a afi rmati va do tí tulo está correta. Assim 
acreditamos. 

Na afi rmati va: “Não há doenças incurá-
veis e, sim doentes curáveis ou incuráveis” 
3, nos remete à seguinte dedução: ninguém 
em sã consciência poderá afi rmar que Fula-
no é ou não merecedor, pois sempre há al-
gum moti vo que desconhecemos. Mesmo 
assim, se é ou não merecedor, devemos fa-
zer o possível e o impossível para curar ou 
amenizar o sofrimento do enfermo, princi-
palmente quando esse se encontra desacre-
ditado pela ciência médica.

Devemos observar que dentro do mag-
neti smo, as ações fl uídicas de combate às 

Total ou parcial, mas chegam

Por Isaias Marinho
Aracaju - SE

-

“Não há doenças 
incuráveis e, sim

doentes curáveis ou 
incuráveis”

OS RESULTADOS SEMPRE CHEGAM

2Charles Lafontaine – 1905

Total ou parcial, mas chegam

“Não há doenças 
incuráveis e, sim

doentes curáveis ou 
incuráveis”

2Charles Lafontaine – 1905
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o despertar espiritual. Sabemos que muitos 
não conseguirão, mas não quer dizer que 
não devamos tentar melhorar essa condição 
objetivando o resgate pleno – física e espiri-
tualmente.

O próprio Evangelho Segundo o Espiritismo 
nos dá a orientação, convocando-nos para 
ajudar o próximo. Os médicos assim os fa-
zem, os doentes assim buscam e esperam a 
ajuda de todos. Nós magnetizadores pode-
mos e devemos acreditar sempre nesse po-
tencial, pois Deus está conosco e com todos 
nessa caminhada.

Façamos aos outros o que desejaríamos o 
que os outros nos fizesse. Façamos com se-
gurança e determinação sempre.

3 A Memória e o Tempo - Hermínio C. Miranda,  
-  capítulo III, página 102

Não pretendemos dizer que o magnetismo cure 
todos os doentes, mas ousamos afirmar que não 
existe um só gênero de doenças sobre o qual não 
possamos exibir um caso de cura radical apenas 
pelo magnetismo e sem nenhum medicamento 
farmacêutico. (Lafontaine, Charles, 1905)

supostas doenças incuráveis poderão inci-
dir na obtenção do sucesso, possibilitando 
a cura plena. Em outros casos obteremos 
a redução do problema e por conseguinte, 
a amenização do sofrimento. O que signifi-
ca dizer que tudo podemos, se temos fé no 
Criador e em sua misericórdia ajuda, inde-
pendentemente de quem quer que seja.

Para nós espíritas, existe uma lei inarre-
dável conhecida como lei de causa e efeito. 
Se eu devo, eu tenho que pagar. Não impor-
ta quando e onde. Se estamos enfermos, 
possivelmente seja porque há algo a expur-
gar (resgatar), daí não poder “obter a cura” 
como deveria.

Para nós espíritas MAGNETIZADORES,  a 
cura pode vir independentemente de ter ou 
não merecimento, porque existe algo que 
foge à nossa compreensão e mais ainda, sa-
bemos que viemos ao mundo para sermos 
felizes e, se o sofrimento bate a nossa por-
ta, é porque há uma convocação à reflexão 
e direcionando-nos para a mudança de com-
portamento e reforma interior positivamen-
te. Diríamos, um verdadeiro chamado para 

-
O próprio Evangelho 

Segundo o Espiritismo 
nos dá a orientação, 

convocando-nos para 
ajudar o próximo. Os 
médicos assim os fa-

zem, os doentes assim 
buscam e esperam a 

ajuda de todos.

“

”
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Proporcionando ensinamentos
A VIDA PASSA, OS LEGADOS SEMPRE FICAM

Por Júlio César
Aracaju - SE

¹ Psicólogo, Empresário e Magneti zador Espírita

Transcrito do Livro RETALHOS DO TEMPO  de Emanuel Zacarias  (Edição - 1984)

O ABORTADO

H O M E N A G E M

Eu sou o tempo dos corações deixados, o amor 
nascido em tempos errados. 
Sou um coração que já não pulsa, porque me pu-
xaram à força de um ventre desencontrado. 
Eu sou o resultado da força intempesti va da libido, 
aliciada pela potência de um ato impensado, que 
não fez senti do. 
Sou a consequência do prazer, que fugiu em co-
varde debandada da consciência do dever. 
Eu sou o desencontro de dois seres que, seria me-
lhor não terem  encontrado,  pois “fi zeram amor” 
sem a presença do amor real. 
Eu sou o subproduto de uma união puramente 
carnal. 
Eu sou a morte que tanto queria viver, alguém que 
não pediu prá nascer. 
Sou um poema em reverso, e no vazio dos arti stas 
que me pintaram eu sou a própria falta de verso, 
e a falta de vida que já não existe em mim, pois 
acharam por bem me dar um fi m... 
um fi m trágico para remediar um erro cometi do 
no momento exato da ejaculação precoce, ou da 
minha falta de sorte, sei lá... 

no momento exato da falta de refl exão, do com-
promisso  não  assumido  que  durou apenas o 
instante fugaz transitório da paixão. 
Prá falar a verdade, transformaram-me em erro, 
num absurdo! 
Mas eu sou um fato. 
Sou de fato e de direito alguém, a quem não res-
peitaram os direitos seus. 
Sou um incipiente ser, a quem não deram a míni-
ma chance de se defender. 
Fui assassinado por forças massacrantes na an-
gústi a furiosa e desditosa de verem o sangue cor-
rer. 
Até coração eu já ti nha, mas isso não interessava a 
quem naquela hora não queria nada saber desse 
papo de senti mento. 
Veio o sangue. 
Finalmente, o alívio de vitória dos assassinos. 
Foi dado como sacrifí cio no altar da morte, no mo-
mento fatal, imolado e oferecido ao deus do mal. 
Venceu a inconsequência, que aliás foi inconse-
quente a parti r do primeiro ato...  
o ato de abertura de um par de pernas, e o ato 

Série Emanuel Zacarias

A VIDA PASSA, OS LEGADOS SEMPRE FICAM

Transcrito do Livro RETALHOS DO TEMPO  de Emanuel Zacarias  (Edição - 1984)

O ABORTADO

H O M E N A G E M

Série
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Nós que fazemos a
Revista ATRAÇÃO, esta-
mos prestando uma sin-
cera e justa homenagem 
ao escritor e poeta Em-
manuel Zacarias, que 
com sua obra, pode ofer-
tar à humanidade ensi-
namentos de grande re-
levância e sempre atual.

O autor é natural de  
Estância - Sergipe - Brasil.

ejaculatório da falta de tato. 
Mataram o menino... 
ou será que eu era menina? 
Fato consumado...  
ovo, embrião e feto consumidos. 
Mas a matança continua. 
Prossegue na mente de todos que fazem do sexo, 
o repasto de uma insaciável fome, sem trazerem 
consigo o tempero divino do amor. 
Não tive chance de viver, porque o egoísmo não 
permitiu que eu pudesse contemplar o mundo. 
Morri, porque jamais fui desejado. 
Nunca fui amado. 
Bateram-me na cara as portas desse mundo joga-
ram-me no esgoto da rejeição, arrancaram-me 
das entranhas, expulsaram-me de dentro do úte-
ro madrasto antes que eu dissesse “não”. 
Morri, porque ser macho e fêmea é fácil, fácil. 
O difícil é ser homem ou mulher na verdadeira 
acepção da palavra. 
Na cartilha das “feras” que me geraram só existia 
a palavra “prazer”. 
Riscaram o termo “comprometimento” Eu peço 
por favor, em nome de todos os abortados: Evitem 

antes, mas não nos evitem depois. 
Se hoje eu sou um abortado, é porque o imedi-
atismo do gozo superou bestialmente  a consciên-
cia da razão. 
“Faltou controle”, eles alegam. Mas eu digo que 
faltaram muitas coisas. 
Faltou  principalmente  o ato  de amor, o ato de 
responsabilidade no antes, no durante e no de-
pois. 
Pela ausência desses requisitos, hoje fui procura-
do, caçado, executado. 
Esse foi o meu destino. 
A minha cabeça, a maior recompensa para os as-
sassinos. 
Porém, uma palavra só de adeus quero dizer: Os 
abortados ressuscitam. 
E depois, como é que fica? 
Eu queria uma coisa só, fazer um pedido apenas 
aos pais que não têm dó. 
Não nos gerem no momento errado e, se o fi-
zerem, deem-nos uma oportunidade de viver 
porque,

É TERRÍVEL SER ABORTADO!

Série Emanuel Zacarias
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¹ Psiquiatra, Psicanalista Transpessoal e Terapeuta de Vidas Passadas; 
Mestre em Ciências da Saúde pela UFS (Universidade Federal de Sergi-

pe); Graduada em Medicina pela UFS; Ex-diretora cientí fi ca e vice-presi-
dente da ASP – Associação Sergipana de Psiquiatria

Por Dra Norma A. de Oliveira¹
Aracaju - SE

O abismo no convívio social
A VIDA HUMANA POR UM FIO

SUICÍDIO JUVENIL: 
uma emergência social

A crescente prevalência do suicídio 
com impacto social avassalador tem 
mobilizado a sociedade, sendo con-
siderado uma epidemia pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) devido 
aos dados estatí sti cos aterradores: um 
milhão de suicídios anualmente, um 
a cada 40 segundos, uma tentati va a 
cada 3 segundos); estando entre as 10 
primeiras causas de morte no mundo e 
as três primeiras na faixa etária dos 15 
aos 34 anos. O impacto social é grave: 
para cada pessoa que se mata, seus 
familiares têm suas vidas devastadas 
pelos senti mentos de abandono, re-
jeição, baixa autoesti ma, revolta, raiva, 
impotência, medo, depressão, embota-
mento afeti vo e vulnerabilidade ao su-
icídio.

Vários  fatores  de  risco  são conside-
rados: transtornos mentais, gestações 
de risco, doenças orgânicas crônicas, 
desestruturação familiar, envelheci-
mento sem suporte social, extremos 
econômicos, residentes urbanos, de-
semprego, aposentados, deturpação 
religiosa e valores culturais, dentre 
outros. 

Um fator agravante, é o crescimen-
to alarmante do suicídio em jovens. 
Em vários países, é a segunda causa de 
morte juvenil. Maus tratos, abuso fí sico 
e sexual, pais divorciados, transtorno 
mental, sistema educacional rígido, 
desempenho escolar pobre, incerteza 
quanto ao futuro profi ssional, depen-
dências química, incerteza quanto a 
orientação sexual são fatores presentes  
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no universo humano.
 Uma família estruturada, uma 
educação voltada para a formação de 
valores sociais, religiosidade e espiritu-
alidade vivenciadas de forma saudável, 
são fatores protetores, construtores de 
uma resiliência que é a capacidade de 
enfrentamento das adversidades como 
oportunidades de crescimento e ex-
pressão dos potenciais criati vos. 
 A responsabilidade social implica 
o envolvimento da família, dos educa-
dores, dos profi ssionais da saúde e dos 
gestores públicos no senti do de pro-
mover os recursos para uma sociedade 
que promova bem estar e qualidade de 
vida sob uma perspecti va biopsicosso-
cioespiritual.

13
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mestra em Reiki e professora habilitada em Magnifi ed Healing(R),
(Cura Magnifi cada) aplico terapias e Cursos nas duas áreas e direciono a 

Celebração do Magnifi ed Healing(R) (Cura Magnifi cada)
Possuo mais de 06 anos de experiência na aplicação de terapias e amo o que faço! 
Atuo em Aracaju-Se e em Paulo Afonso-Ba, por enquanto, para entrar em contato 
basta me ligar ou enviar mensagem no whatsapp:( 75)- 99190-0006 (Bahia)/(79) 

99817-2832 (Aracaju) ou através da minha página no 
facebook: @neumaoliveirareikimaster ou ainda através do 

e-mail:neuma.oliveiraterapeuta@gmail.com

As práti cas bioenergéti cas não tem religiosidade, têm a presença do amor em nome 
do Cristo.

Como sabemos Jesus curou com as mãos, e nos ensinou o mesmo. Embora não te-
nhamos a mesma capacidade e poder, Ele sempre nos disse que tudo podemos realizar, 
desde que tenhamos vontade, fé e coragem de atuar em favor do próximo. Por isso afi r-
mamos: é só seguir o caminho do Mestre.

Falei tudo isso também para dizer que o meu trabalho com as mãos  não começou 
aí. Conheci o espiriti smo há mais de 30 anos e logo comecei a aplicar o passe. Depois 
desse tempo, chegando para morar em Aracaju, comecei a frequentar o Grupo de Es-
tudos Espírita “Irmã Scheilla”, onde me deparei com uma nova modalidade de cura “ O 
Magneti smo”, cura pelas mãos de alta frequência vibratória, onde obti ve muita ajuda, 
e através do qual busquei minha cura de uma enfermidade e, ali também fui informada 
da existência de um outro problema. Fiquei assustada. Com pouco tempo fazendo ex-
ames em Salvador, foi confi rmado o que os magneti zadores haviam me dito. Fui muito 
ajudada.  Fiz a cirurgia e tudo correu muito bem, conti nuei no tratamento, depois de 
algum tempo ti ve alta e conti nuei indo para lá para o magneti smo, onde ouvia os relatos 
das pessoas em sua cura, no alívio de suas dores. A cura pelas mãos não é uma nova 
modalidade, é uma conti nuação - Magneti smo, Reiki e outras, podem ser focadas na 
religião ou não. O importante é o objeti vo de agir em benefí cio da humanidade, seja de 
onde for ou de onde vier. 

Grati dão a Deus por tudo que nos tem oferecido e nos ajudado nessa práti ca bioen-
ergéti ca de amor e fraternidade.
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Olá! Tudo bem?

Gostaria de falar com você acerca 
de alguns livros que tratam do Magne-
ti smo. Iniciarei por obras que escrevi e 
depois, em futuros arti gos, trataremos 
de muitas outras que abordam ou orien-
tam sobre o tema.

Começando pelo livro Manual do 
Passista, este deixou de ser apenas um 
manual e hoje desfruta de um privile-
giado assento nas bibliotecas e livrarias, 
espíritas e não-espíritas, considderado 
como uma excelente síntese acerca da 
parte práti ca do Magneti smo. Seu enre-
do é o seguinte.

Depois que escrevi o livro O Passe, 
editado pela Federação Espírita Brasilei-
ra, em outubro de 1991, vários outros, 
tratando acerca do Magneti smo, se se-

guiram. O primeiro deles foi o Manual do 
Passista, publicado inicialmente (1999) 
pela Editora Mnêmio Tulio, de São Paulo, 
onde várias edições foram impressas, até 
que 5 anos após viria a ser publicado pela 
Editora Vida & Saber, de Natal-RN, onde 
conti nua recebendo sucessivas ti ragens.

A despeito do enorme sucesso e da 
boa repercussão do livro O Passe – verda-
deiro best-seller desde seu lançamento 
– o Manual do Passista abriu seu próprio 
espaço de uma forma muito consistente, 
especialmente por dois bons moti vos: ser 
mais sintéti co e trazendo gravuras ilustra-
ti vas que muito auxiliam na compreensão 
das matérias.

Abordando prati camente tudo o 
que interessa a quem se dedica ou quer se 
empenhar na tarefa abençoada do mag-

Proporcionando colheitas positivas
GRANDIOSAS OBRAS

Por Jacob Melo¹
Natal - RN

MANUAL 
DO

PASSISTA

Proporcionando colheitas positivas

¹ Estudioso e prati cante do Espiriti smo e do Magneti smo há mais de 50 anos. 
Autor de vários livros sobre o tema, é um dos fundadores do EMME, bem como 
da Casa que dirige: o Lar Espírita Alvorada Nova, de Parnamirim (RN). Reside 
em Natal (RN). É formado em Engenharia Civil e pós-graduado em Psicanálise.

Estudioso e prati cante do Espiriti smo e do Magneti smo há mais de 50 anos. 
Autor de vários livros sobre o tema, é um dos fundadores do EMME, bem como 
da Casa que dirige: o Lar Espírita Alvorada Nova, de Parnamirim (RN). Reside 
em Natal (RN). É formado em Engenharia Civil e pós-graduado em Psicanálise.

Proporcionando colheitas positivas



neti smo práti co, o livro explica o funcio-
namento dos campos vitais, as trocas 
energéti cas, orienta sobre os centros 
vitais (chakras) e detalha as técnicas, de 
uma forma muito clara, possibilitando o 
entendimento de como se agir quando 
se pretende obter determinados resul-
tados nas terapias que envolvem técni-
cas magnéti cas.

O Manual do Passista é tão 
fl uente em sua narrati va que foi o 
primeiro livro de minha lavra que 
recebeu uma versão para o inglês 
(Pass Giver’s Manual - também dis-
ponível na editora Vida & Saber).

Hoje é voz corrente de que mesmo 
quem possua o livro O Passe, também 
precisa ler o Manual do Passista, inclusi-

ve porque nele estão recolocados alguns 
assuntos, os quais não foram bem aten-
didos no anterior ou que até mesmo pe-
diam ajustes ou correções.

Depois do Manual do Passista vie-
ram outros livros sobre o Magneti smo, 
como o Cure-se e Cure pelos Passes; 
Reavaliando Verdades Distorcidas, A 
Cura da Depressão Pelo Magneti smo e 
vários livros clássicos, os quais estão sen-
do editados na média de 2 em 2 anos. 
Mas sobre eles conversaremos noutros 
arti gos. O mais importante agora é que 
perseveremos na marcha do resgate do 
Magneti smo, pois assim não apenas aju-
daremos àqueles que buscam esse so-
corro de valor incalculável, mas também 
estaremos resgatando o aspecto cientí -
fi co e humano do Espiriti smo, há muito 
prati camente desconsiderado pelo meio 
espírita.

“

”

 - o Manual do 
Passista abriu seu 
próprio espaço de 
uma forma muito 
consistente, espe-
cialmente por dois 
bons moti vos: ser 
mais sintéti co e tra-
zendo gravuras ilus-
trati vas (...) 



A refl exão sobre o tema começou quando li 
uma obra de cunho fi losófi co-religioso onde o au-
tor afi rmou que a fi losofi a se originou da mitolo-
gia, na medida em que esta trazia, nas suas várias 
construções, um irresistí vel convite à percepção 
e refl exão sobre os conceitos éti cos envoltos em 
cada um dos seus mitos. 

Não por coincidência, menos de uma semana 
depois li algo parecido em uma obra de Filosofi a 
do Direito, de um renomado autor inglês. 

Pois bem. Pela beleza das afi rmações do au-
tor inglês mencionado no parágrafo anterior, nas 
quais exalta a pacifi cadora Têmis, segunda esposa 
de Zeus, em face de Meti s, sua primeira consorte, 
ti da como a própria representação de confl itos, 
transcrevo as palavras que me esti mularam a es-
crever este arti go:

A fi losofi a desenvolveu-se a parti r da mitolo-
gia. O objeti vo da fi losofi a foi o de sempre manter 
o delicado equilíbrio entre a humanidade e o cosmo. 
Ela interpreta as criações do nosso intelecto e nos-
sos modelos racionais de modo que os despoje de seu 
mistério e os transforme em enti dades com as quais 
possamos nos relacionar. [...]. A mitologia torna-se 
fi losofi a através da maior amplitude de nossas inter-
pretações. Assim, a união do beligerante Zeus com a 
pacífi ca Têmis pode representar tanto a necessidade 
de diferenciar e equilibrar o cumprimento ati vo e 

agressivo das prescrições (leis) com o ideal de esta-
bilidade e paz social, bem como ilustrar que a segu-
rança domésti ca exige, no mínimo a capacidade de 
recorrer à espada. (...). 

  
Ao deitar os olhos sobre tão magnífi ca re-

fl exão, não há como deixar de bendizer a velha 
e admirável Grécia, que indubitavelmente, com 
as notáveis correntes fi losófi cas,  tanto con-
tribuiu para a maturidade da civilização. Àquela 
inesquecível civilização as palavras do pensador e 
escritor alemão Goethe (1749-1832), “o que pas-
sou, passou, mas o que passou luzindo, resplan-
decerá para sempre”. 

Um dos mitos fabulosos envolve Perseu, 
Medusa (que diz a mitologia ter sido uma linda 
e insinuante mulher, antes de ser víti ma da vin-
gança de uma deusa, que a transformou em um 
monstro cujo olhar transformava em pedra quem 
a fi tava) e um espelho. 

A Perseu foi dada a incumbência de matar 
Medusa, mas como fazê-lo, se ele não podia en-
cará-la, sob pena de também ser transformado 
em pedra? Há duas versões para o ocorrido: a mais  
comum  diz  que Perseu, com a ajuda dos deuses 
Atenas, Hermes e Hades, que lhe forneceram a 
espada, um escudo polido que fez as vezes de 
um espelho, as sandálias aladas e um “capacete” 

Quais descobertas surgirão!!!!
NA AQUISIÇÃO DA LUCIDEZ CONSCIENCIAL

Perseu, a medusa, 
o espelho e a 

autocontemplação

¹ Delegada da ABRAME (Associação brasileira dos Magistrados Espíritas) 
em Sergipe, Diretora de Eventos da ALEESE e coordenadora de Estudos 
da FEES. 

Por  Dra. Telma Mª S. Machado¹
Aracaju - SE
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que o tornou invisível, conseguiu, sempre guiado 
pelo “espelho” para não olhar diretamente para a 
medusa, decepar a cabeça da Górgona;  a outra 
versão diz que a Medusa se petrificou pelo fato 
de se ver refletida no espelho, antes de ser de-
capitada por Perseu. 

São inúmeras as interpretações psicológicas 
acerca deste mito, sobre as quais não me atrevo a 
comentar, à míngua de conhecimento aprofunda-
do na área. Entretanto, numa visão superficial, e 
me restringindo à versão da petrificação antece-
dente à decapitação, é induvidosa a certeza dos 
temores da autocontemplação, seja pelo receio 
do que possamos vir a descobrir nas dobras das 
nossas inúmeras capas de “proteção”, seja pela 
já percepção da imagem distorcida que certa-
mente aparecerá no espelho, aqui simbolizando a 
aquisição da lucidez consciencial, que fatalmente 
apontará as inúmeras distorções de que se vale o 
ego para perpetuar as fantasias que se elabora a 
respeito da própria imagem.

 O receio de se ver refletido no espelho da 
consciência se relaciona com a dificuldade de 
se lidar com o desconhecido e com a manifesta 
tendência à comodidade, “valiosa” parceira de 
que nos valemos para deixar incólume a pai-
sagem cuidadosamente tecida com os fios da 
preguiça, da fuga existencial, da insegurança e do 
temor de assumir a mais desafiadora das respon-

sabilidades: a autoelevação. Daí porque a ima-
gem refletida pode levar à petrificação ao invés 
de redundar na jornada para o esclarecimento e 
a consequente libertação dos atavismos que esta-
cionam o ser, atrasando a sua destinação de “sal 
de Terra” e “luz do mundo”, conforme nos exor-
tou o inesquecível Mestre Jesus.

Para o êxito da tarefa não contaremos com 
a ajuda de Atenas, Hades ou Hermes. Mas temos 
a misericórdia de Deus, o auxílio de Jesus e da 
Espiritualidade Superior, que nos auxiliam a de-
senvolver a disciplina mental, a determinação, o 
empenho e a coragem de superar tendências e 
desejos que nos distanciam do nosso eu substan-
cial, sufocado pelo eu idealizado, que, por retra-
tar o que achamos que somos, pode nos induzir a 
enganos para pior ou para melhor. Ou seja, temos 
muito mais ajuda do que Perseu teve.

Se a narrativa de Perseu é um mito, a nossa 
ascensão pode muito bem começar com um so-
nho, afinal, como disse Shakespeare (1564-1616), 
“somos feitos da mesma matéria dos nossos so-
nhos”. E sonhar já é um estimulante começo. En-
tretanto, não se pode olvidar que os sonhos são 
concretizados com a ação da vontade.

1 Expositora e Monitora espírita. Graduada em Ciências Biológicas e Direito. 
Pós-Graduada em Direito e Mestre em Filosofia.

  2 MORRISON, Wayne. Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo. Tradução Jefferson Luiz 
Camargo. Revisão técnica Gildo Sá Leitão Rios. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 23.

.

(...) é induvidosa a 
certeza dos temores 
da autocontemplação, 
seja pelo receio do 
que possamos vir a 
descobrir nas dobras 
das nossas inúmeras 
capas de “proteção”, 
(...)
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¹ Romancista, Conti sta, Cronista e Poeta
Formado em Administração pela Universidade Federal de SE
Membro da Academia Itanbaianense de Letras e da 
Academia Sergipana de Letras

Por  Antônio Saracura¹
Itabaiana - SE

Vizinho ao nosso síti o
Na anti ga Terra Vermelha
Numa casa pequenina
Nem dava trezentas telhas
Morava dona Cabocla
Que o povo chamava louca
Mas era apenas uma Velha,
Uma velhinha sabida
Com um poder diferente
Dos que o povo ali ti nha.
Com a força da sua mente
E o benzimento com ervas
Nem precisava três rezas
Para curar um doente.
Eu em menino assisti a
Bastante admirado

Mulheres chegando tristes
E homens de cenho fechado.
Dona Cabocla os benzia
E depois da liturgia
Todos se iam curados. 

Cobra é bicho peçonhento
Que a todo mundo faz medo
Para mim, é no cacete,
Melhor o quanto mais cedo.
Mas havia um rezador
Que por ela ti nha amor
E se chamava Arvoredo.  

Arvoredo inda é lembrado
Como um grande curador...

Na região de Capela
Ele deitou e rolou.
Mas aqui em Itabaiana
Houve rezador de fama
Que fez “magia” e curou.  
Batati nha, quem não lembra
De sua cobra banguela
Que enrodilhava ao pescoço
E beijava a boca dela...
Se alguma bimba apontasse
Batati nha sem disfarce
Trocava a cobra por ela.   
Dona Eroti des das Flechas,
(Ou seria o Basti ão?)
Os doentes que a buscam
Fazem fi  la no oitão

Realidade Inquestionável
EXPERIÊNCIA POPULAR

Os rezadores
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Na região de Capela
Ele deitou e rolou.
Mas aqui em Itabaiana
Houve rezador de fama
Que fez “magia” e curou.  
Batatinha, quem não lembra
De sua cobra banguela
Que enrodilhava ao pescoço
E beijava a boca dela...
Se alguma bimba apontasse
Batatinha sem disfarce
Trocava a cobra por ela.   
Dona Erotides das Flechas,
(Ou seria o Bastião?)
Os doentes que a buscam
Fazem fi la no oitão

Ela cobra por consulta
O tanto que lhe faculta
Continuar na função.   
General Maynard possui
Um afamado rezador
Batistinha é muito bom
Foi LAB1 quem me falou
Na Marcação, onde mora,
Você pode ir lá agora
E comprovar o valor.   
Minha mãe conta esse caso
(E eu acredito nela):
Sofria de uma cólica
Desde o tempo de donzela
Era uma cólica tão forte
Que às vezes pedia a morte
Pra ver se escapava dela.    
Angustiantes gemidos (ui-ui-ui)
Saíam da camarinha
Um rezador afamado

Que, às vezes, em casa vinha
Com pena, pediu licença
Para rezar na doença
Que maltratava a tadinha2   
Subiu na cama e, em pé,
Pisou com o pé na barriga
E repisou muitas vezes
E a barriga dolorida
Sarou ali; nunca mais
As tais dores menstruais
Mamãe as teve na vida.
   
xxx

Lima Barreto é quem conta
No seu livro mais famoso3
Que uma praga de lagartas

No sítio de um idoso
Destruiu o milharal
E a lavoura em geral
Num come-come guloso.    
O idoso mandou chamar
Sinhá Chica rezadeira
Que com gravetos cercou
A propriedade inteira
E rezando uma oração
Fez a praga, em procissão,
Sair por uma porteira.

1 LAB, Luiz Antônio Barreto  
2 Coitadinha
3 O Triste Fim de Policarpo Quaresma, 

(O Boqueirão)

Os Curadores de  Cobra e de Gente - Páginas 10 a 12
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com um poder 
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três rezas para 

curar um doente.
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¹ Formado em Filosofi a e Ciências Jurídicas e pós-graduado em Gestão de 
Pessoas, Advogado, Jornalista e ocupante da cadeira nº 17 da Academia 
Sergipana de Letras. Membro da Associação Cearense de Escritores - ACEPor  Domingos Pascoal¹

Aracaju - SE

Encontrava-me na fi la de caixa de um 
banco para efetuar um pagamento. 

Logo depois de mim, havia um ga-
roti nho de mais ou menos dez anos. Eu 
era o segundo a ser atendido e ele, natu-
ralmente, o terceiro. Olhei para o lado e 
deparei-me com uma garrafa de café so-
bre uma pequena geladeira. Dei três pas-
sos à direita para pegar um cafezinho. 
Quando voltei, percebi que o jovem me 
havia tomado a vaga. Fiquei tranquilo, im-
aginando, é criança, e crianças são assim 
mesmo. Ofereci-lhe café, recebi em troca 
uma cara feia, como quem diz: “quem te 
deu a liberdade de se dirigir a mim?”. 

No mesmo instante, aquela criaturinha 
se dirige à sua mãe, que a tudo acompan-
hava confortavelmente sentada numa ca-

deira, logo atrás e, quase gritando, disse: 
“vem logo, só falta um”. Disse e, desafi a-
doramente, encarou-me novamente.

Entendi. ─ “Vem logo?!” ─ Deu para 
mensurar quão saudável e respeitoso é 
o tratamento entre eles. Ficou fácil en-
tender porque a mulher não fez nada para 
ajudar aquela criança. Ela, salvo melhor 
juízo, deveria ter interferido avisando que 
a vez era minha e que aquilo que o garoto 
estava fazendo não era certo. Que existem 
direitos a ser respeitados, que ti vesse um 
pouco de calma, afi nal, não faltava muito, 
eles seriam os próximos a ser atendidos. 
Mas não. Ela corroborou aquela falta de 
respeito e de educação do seu fi lho. Com 
isso deixou claro que ele estava certo, pois 
não só aprovou, mas ainda o incenti vou. 

Positivas se EDUCAÇÃO houver
AÇÕES QUE PODEM GERAR REAÇÕES

O antiexemplo
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Tive um pouco de saudade do tempo 
da minha infância quando tratávamos a 
todos com respeito, sobretudo, os pais, 
os professores e os mais velhos, enfi m. 
Hoje está tudo diferente. Tomar o lugar, 
usurpar, enganar, desrespeitar, levar van-
tagem, ser esperto, passar por cima dos 
direitos alheios, parece ser uma virtude. 
Ah, que saudade!

Mas, em vez de fi car zangado com a 
deselegante ati tude daquela criança, ti ve 
pena.  Compadeci-me dela e das pessoas 
que têm a infelicidade de conviver com ela, 
pois senti  que, a sua família, pelo menos 
a sua mãe, ali presente, não lhe fornecia 
parâmetros para uma boa convivência, 
presente e, muito menos, futura.

A nossa existência é implacável. O 
tempo passa, a roda da vida gira, a cri-
ança de hoje será o homem de amanhã. 
No presente, é possível tolerar que um 
menino lhe tome, acintosamente, com o 

aval da mãe, a sua vaga numa fi la de ban-
co. Amanhã, quando homem feito, de-
pendendo do que vier a fazer, se senti rá 
sempre à vontade para invadir o direito 
do outro. Mas, aí, as situações são outras 
também. As “fi las” têm outras represen-
tações e dimensões, envolvem pessoas, 
valores e situações diferentes e nem sem-
pre haverá gente e insti tuições dispostas 
a aceitar, pacifi camente, tais invasões. A 
lei que rege a vida adulta não é a mesma. 
Aqui ainda há a complacência, lá impera 
a lei, a repreensão, a punição. O mundo 
do adulto é implacável com tais compor-
tamentos. Ele sempre cobra. E cobra caro. 
Certamente haverá alguém que não vai 
tolerar tais pilhagens e reagirá, usando, 
logicamente, as armas convenientes. E o 
pior é que lá nem sempre haverá a mamãe 
por perto. 

“

”

Tive um pouco de 
saudade do tempo 
da minha infância 
quando tratávamos 
a todos com res-
peito, sobretudo, os 
pais, os professores 
e os mais velhos, (...)
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8. Reencarnação de Espíritos 
de Escol

Se, por um lado, Espíritos maus estão 
sendo expurgados da Terra, como vimos 
no arti go anterior, Espíritos de alta quali-
dade estão voltando ao nosso planeta 
para ajudar nessa fase de transição.

No capítulo 16 do livro “Transição 
Planetária”, o Espírito Manoel Philomeno 
de Miranda, através de Divaldo Franco, 
revela: “O início da Era Nova programada 
por Jesus para o planeta amado, previa 
também o retorno de fi lósofos e sábios 
do passado, de alguns dos profetas an-
ti gos, de diversos criadores de religiões, 
dos pré-socráti cos, dos nobres Espíritos 
do século IV a.C., como aqueles que an-
tecederam ao nascimento do Messias e 
renasceram em Roma, preparando-Lhe 
o advento... De igual maneira, os ilumi-

Por  Silvan Aragão
Aracaju - SE

nados pensadores da Escola neoplatônica 
de Alexandria, culminando, nos séculos III 
e IV, com os márti res, com os abnegados e 
os santos medievais, com os gloriosos luta-
dores da Renascença, da Reforma, da Con-
trarreforma, com os audaciosos constru-
tores dos séculos XVII, XVIII e XIX... Entre 
eles, os grandes missionários da Ciência e 
da Tecnologia, tornando o século atual um 
verdadeiro santuário de amor, de beleza, 
de caridade, de iluminação espiritual...”. 
São missionários do amor e da libertação 
de consciências, com a tarefa de devolver 
ao mundo a mensagem gloriosa do suave-
doce Rabi galileu, que sofreu as previstas 
modifi cações ao longo dos séculos, diz-nos 
o elevado Espírito Bitt encourt Sampaio 
(op. cit). 

Kardec sabia disso, tanto que fez o 
seguinte comentário à questão 789 e O 

Realidade inquestionável e decisiva
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Livro dos Espíritos: “A humanidade pro-
gride por meio dos indivíduos que se aper-
feiçoam pouco a pouco e se esclarecem; 
então, quando eles prevalecem em núme-
ro, tomam a frente e conduzem os outros. 
De tempos em tempos surgem homens 
de gênio que lhe dão um impulso, depois 
surgem homens com autoridade, instru-
mentos de Deus, que em alguns anos fazem 
a humanidade avançar muitos séculos”.

Segundo Chico Xavier, Emmanuel, seu 
Mentor Espiritual à época, reencarnou em 
São Paulo no ano 2.000, e Divaldo Franco, 
há cerca de sete anos, disse que a reencar-
nação de Joana de Ângelis, sua Mentora, 
estava prevista para o ano 2.015. São dois 
exemplos concretos.

Trata-se de Espíritos missionários, ab-
negados, que vêm contribuir na obra de 
regeneração da Humanidade, até mesmo 
com a psicosfera do planeta, facilitando o 
trabalho dos Mensageiros de Jesus.

Agradeçamos ao Pai.
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