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“As grandes transformações, embora ocorram em fases de perturbação do orbe terrestre, em
face dos fenómenos climáticos, da poluição e do desrespeito à Natureza, não se darão em forma
de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos,
convidados uns aos sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução” - Transição Planetária, Manoel Philomeno de Miranda/ Divaldo Pereira Franco
Para quê tanto medo de uns, tanta ansiedade de outros, tanto motivo para discussão – e discursos – de
outros ainda, com a transição planetária?
Porquê e para quê, se a essência da transição é moral e tem de ser cada um a fazê-la? É certo que o
próprio planeta onde essa transformação moral se deve operar ajustar-se-á ao fato; mas a transição
ela mesma respeita a pessoas, a seres espirituais que se transformam para melhor, para que o velho
planetas de guerras se canse de vez e entre em pacificação.
Somos nós – vós e nós – que temos de nos transformar, que temos de fazer a transição do homem
velho para o homem novo – esse, que na parábola Jesus disse que não se punha vinho novo em odre
velho, porquanto o vinho estragar-se-ia.
Assim, se o mundo de regeneração bate à porta, para tanto os espíritos terão de ser odres novos onde
o vinho novo da mansidão, da paz, da humildade, da fraternidade, poderá ser infuso sem que se estrague.
Somos seres a caminho da regeneração. A transição é o sim que damos como compromisso à passagem desse umbral.
A transição planetária consiste, portanto, nos espíritos que entendem a necessidade de mudança e
desde logo a aceitam, porquanto os outros, que não a querem entender ou entendendo-a não a aceitam, de todo são odres velho onde seria inútil e despiciendo introduzir uma nova ordem.
Para estes também há transição, mas de outro sinal, pois que o trânsito far-se-á para outros orbes,
onde encontrarão a pedra de toque para que avancem, eles que preferiram o estacionamento no orbe
que avançou, obedecendo à imutável lei do progresso.
Porquê e para quê tanto alarido em torno de uma questão que é de fundo mas das almas e já revelada
quase desde os primórdios da razão com o anúncio dos filósofos, dos profetas e do Cristo Jesus?
Leiam Kardec, meus amigos, leiam A Génese com atenção. Lá encontrarão que não há motivos para
alarmes e muito menos para aproveitamentos financeiro-materiais com os medos, as ansiedades, as
superstições de muitos.
Desvelem a verdade e anunciem-na bem alto. Deixem-se de pequenezes e justifiquem o direito a transitar para o futuro na Gaia amada.
F. Nietzsche/ a. pinho da silva
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“MUNDO DE REGENERAÇÃO, A NOVA ETAPA DO PLANETA TERRA”
“Os mundos regenerados servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes; a alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria…” (ESE cap.III,item 17)
As notícias de que o planeta está numa fase de mudança, ou muito próxima de acontecer, surgem-nos dos mais
variados lugares, no entanto, as explicações são muito poucas; uns falam até de que haverá um fim do mundo com
total destruição do planeta; outros, pelo contrário, dizem que nada irá acontecer, e que o mundo acaba para quem
morre. Na verdade, quem se quiser dedicar a um estudo mais aprofundado, verá que alguma coisa já está a acontecer
e que tudo isso faz parte de planos maiores de quem rege os mundos e sua evolução, e que a Terra, como ser vivo que
é, estará com certeza como qualquer outro, trilhando a sua própria evolução.
Vendo as coisas desse modo, sabemos que, como nós próprios, todos temos as nossas fases de mudança, assim
como todos os outros seres que nos rodeiam, desde os animais até às plantas, desde que nascemos até morrermos, ou
melhor, nos transformarmos. Todo o percurso é feito de muitas mudanças, é a lei do progresso em movimento, natural e imutável, “para a frente e para o Alto”.
Como afirma a citação inicial, um mundo de regeneração é um mundo que antecede e faz a transição para uma
outra etapa evolutiva, a dos mundos felizes, assim como o mundo em que atualmente vivemos, expiação e provas,
antecede e faz a transição para o de regeneração.
As mudanças necessárias à nova etapa são feitas a todos os níveis e é perfeitamente natural que grandes alterações aconteçam a nível físico, incluindo o desaparecimento de partes do planeta, submersas pela água, entretanto
outras poderão ficar á vista. O mesmo fenómeno não consta já na história deste planeta? Por exemplo, o caso da
Atlântida?
Nestas mudanças de nível físico, serão com certeza também ceifadas muitas vidas, isto no entanto não quer
dizer que é o fim do mundo, mesmo para esses que partem, será sim, e somente, mais uma existência terminada. Se a
próxima reencarnação desses que partem será ou não novamente na Terra, isso irá depender da sua preparação e
merecimento para habitar o novo mundo, pois de contrário, terão que renascer e habitar um mundo mais primitivo,
para corrigir suas falhas e progredir o suficiente para merecer novamente aqui voltar. Nesse espaço de tempo, como
seres já mais evoluídos em relação aos habitantes dos mundos primitivos onde vierem a reencarnar, irão contribuir,
em cada uma das existências que lá fizerem, para auxiliar no progresso desses mundos e dos seres que lá habitam,
adquirindo desse modo, ao mesmo tempo, pontos morais para recuperar o tempo perdido, e assim mais rapidamente
poder voltar ao mundo mais evoluído e novamente se juntar aos irmãos que deixaram, por não se terem esforçado o
suficiente para progredir no campo moral e espiritual, enquanto aí viveram. O mesmo exemplo aconteceu a alguns
habitantes de mundos mais evoluídos, e que para a Terra foram recambiados logo no início, simbolizados na bíblia
como “Adão e Eva”.
As mudanças a nível físico, seja do planeta ou dos seres que o habitam, embora importantes para criar as condições necessárias à nova etapa, são com certeza as menos importantes para a verdadeira mudança. A maior mudança,
a qual faz com que seja considerada uma nova etapa, nova fase ou mais um degrau na escalada evolutiva, quer da Terra, quer da humanidade, é a nível psíquico ou espiritual. O campo vibratório do ambiente terreno terá que ser outro,
muito mais positivo e elevado, e por consequência, o campo mental dos habitantes terá que o ser também, pois irá
contribuir largamente para esse ambiente.
Assim, voltando-nos agora para os habitantes que poderão viver esta nova etapa evolutiva da Terra e humana,
veremos que lhes serão exigidas condições suficientemente seguras para que não possam prejudicar a continuidade
evolutiva, quer do planeta, quer dos outros ou deles próprios.
Estes homens, são os que souberam aproveitar melhor as condições e oportunidades que lhes foram facultadas,
e souberam reabilitar-se perante as verdades eternas, vendo Jesus como “o Sábio dos Sábios” e adotar os ensinamentos desse mestre, o maior mestre de Amor e Sabedoria que pisou a Terra, para guiar os seus passos evolutivos, fazendo sempre o melhor, e reconhecendo que o erro jamais é motivo de abatimento ou paragem no caminho, antes um
estímulo ao aprendizado . Por isso, esses seguem sempre em frente, pacientes consigo mesmos e com os que lhes são
companheiros de jornada, adquirindo cada vez mais discernimento e autonomia perante as verdadeiras leis do Amor,
que regem todo o Universo.
Esses homens, souberam voltar-se para o seu interior, e descobriram a presença divina em seu íntimo, fazendo
verdadeiras jornadas cósmicas para dentro do seu universo interior, a intimidade da sua própria alma. “O reino dos
céus está dentro de cada um de vós”. Descobrindo isso, não trabalharam mais somente para as coisas externas da
vida, mas também e muito mais, para a abundância da vida íntima.
Aprenderam a conhecer-se e a encontrar as razões para sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações
contraditórias, logo a tornarem-se capazes de preparar uma vida mais serena e controlada. Reconheceram que a vida é
uma sucessão de ocorrências interdependentes, por conseguirem também a capacidade de observar as relações
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09/06 – Vede que ninguém vos engane com falsas e vãs filosofias, fundadas nas tradições
humanas, nos elementos do mundo, e não em Cristo. – Col 2, 8
Os nossos raciocínios e os dizeres dos espíritos são bons se não se afastam do Evangelho,
nem da Codificação, que em nada contradiz o Evangelho. Mas quando se afastam ou contradizem quer o Evangelho, quer a Codificação, são falsas e vãs ―filosofias‖, fruto tanto das
tradições e da ignorância quanto da vaidade humanas, de modo algum fundadas em Cristo.
16/06 – O Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho o poder de tudo julgar, para que
todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, que o
enviou. – Jo 5, 22-23
Deus não julga porque apenas estabeleceu leis que funcionam por elas mesmas, em relações de causa e efeito; o poder de julgar do Filho vem do exemplo que deu: este exemplo é
que afere a nossa conduta. Honrar a Deus e honrar a Jesus-Cristo consiste em nortear a
vida pelo exemplo que este deu.
23/06 – Então Pedro tomou a palavra e disse: «Reconheço, na verdade, que Deus não faz
aceção de pessoas, mas que qualquer nação que O teme e põe em prática a justiça, Lhe é
agradável.» - Act 10, 34-35
Quando as várias confissões cristãs se tornam, cada uma, sectárias, pretendendo o exclusivo da salvação, de facto revelam o desconhecimento daquilo mesmo que confessam, o que
desde logo esvazia de validade os dogmas em que erguem o edifício da sua religião. Praticar a justiça é praticar a caridade; axioma é não haver salvação fora da caridade.
30/06 – E agora, a vós que dizeis: «Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um
ano, comerciaremos e ganharemos dinheiro», vós nem sequer sabeis o que acontecerá
amanhã! O que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um instante, depois desaparece. – Tgo 4, 13-14
Fundamentamos as nossas existências nos proveitos materiais que podemos tirar das coisas. Gananciosos, espreitamos com avidez o lucro e o enriquecimento (material) rápido e
fácil. Num ápice desencarnamos e lá vamos nós de mãos vazias. O pior de tudo é que
regressamos de mãos ainda vazias, sem ferramentas para um trabalho de enriquecimento
espiritual satisfatório, que não perece com o corpo.
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T RAN S I Ç Â O P LAN E T Á R IA
A Transição Planetária não será o fim deste Mundo, mas sim o momento de grande transição de mundo
de provas e de expiações para mundo de regeneração.
Estamos a viver um ciclo evolutivo em que temos de nos preparar para uma nova realidade em que o
Ser humano tem grande preponderância neste passo que o nosso Planeta, a Terra, vai passar.
A progressão vem dos primórdios do nosso Planeta. Após toda a preparação pelo Pai Celestial do nosso Orbe, surgem os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e
todas as organizações unicelulares.
No reino Mineral onde tudo parecia apático, a transformação opera-se no decorrer dos tempos. No reino Vegetal tudo se agita e é um florescer constante no caminho da progressão. Surge o reino Animal onde o
princípio espiritual encontraria o processo do seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Chegamos ao
reino Hominal, no qual o Princípio Inteligente dotado de capacidades racionais para empreender esforço no
aprimoramento moral e intelectual, com o atributo do livre arbítrio definir as escolhas na caminhada infinita.
Em “Progressão dos Mundos” segundo Santo Agostinho: “...Ao mesmo tempo que todos os seres vivos
progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar
um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a
constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus impercetíveis para
cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, e dos animais,
seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a Natureza permanece estacionário.”
É nesta caminhada que o Ser inteligente e consciente é determinante nas transições a operar no nosso
Orbe. A verdade é que o Homem com o seu livre arbítrio vem violando as Leis da natureza e a ordem Universal, evoluindo mais no sentido científico e tecnológico do que moralmente e espiritualmente.
Chegam-se os tempos em que a Terra irá dar um passo importante na sua transformação, o alvorecer
para uma Nova Era, a “Transição Planetária”. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos
os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Assim se vão atingindo
estados evolutivos em que a marcha do progresso é regida pelas Leis Naturais.
O Espírito Manoel Philomeno de Miranda em “Transição Planetária”, psicografia de Divaldo Pereira
Franco, esclarece:
“As criaturas que persistirem na companhia perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao
suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exilados para
mundos inferiores, onde irão ser úteis limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem, mais
tarde, ao seio generoso da mãe Terra que hoje não quiseram respeitar.”
Não queiramos fazer parte destas criaturas que têm que abandonar este nosso Planeta, mas sim, aqueles
que nos reformamos para caminhar ao lado daqueles irmãos com mais conhecimento, portadores de grande
moralização e sentimentos nobres, alguns já mergulhados na carne e muitos outros se preparam para reencarnar. Manoel Philomeno de Miranda na obra supracitada diz-nos:
“Durante toda a semana estivemos visitando os grupos familiares que haviam sido convidados para a
reconstrução da nova Terra e a felicidade dos seus habitantes no futuro, bem como daqueles outros que se
haviam comprometido espontaneamente, quando se deram conta de que estava ocorrendo a grande revolução
do amor no planeta querido.
Voltamos aos lares de Hermenegildo e Rosalinda, de Alonso e Eunice, e noutros mais onde estivéramos, nos quais os processos de reencarnações vitoriosas desenvolviam-se conforme esperado.
O benfeitor informou-nos que naquele reduto lôbrego, onde o crime se tornara uma constante e viviam
os nossos irmãos espíritas-cristãos, preservando o clima de paz em volta, o mensageiro que iria ali renascer
demonstraria que o ambiente não é o responsável exclusivo pelo comportamento do indivíduo, pois que, em
razão do seu estado evolutivo, descartar-se-ia no futuro, seguindo os formosos caminhos da magistratura, de
maneira a modificar a soturna paisagem do lugar, mudando completamente a sua estrutura social, económica e
humana…
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Por outro lado, o filhinho de Alanso e Eunice deveria dedicar-se às ciências médicas, de modo a mais
humanizar essa doutrina, que vem sofrendo grande desrespeito por parte de alguns dos seus membros, que se
olvidam do juramento de Hipócrates, para dela fazer uma indústria lucrativa em detrimento das vidas que se
estiolam em abandono, longe de qualquer sentimento de compaixão.
Diversos outros, de cujo programa participáramos, estariam comprometidos com diversas áreas do
conhecimento científico e filosófico, com a vivência ética, especialmente na política, a cujo ministério se dedicariam com dignidade, modificando os padrões de conduta vigentes e fazendo respeitarem-se as leis constituídas, iniciando o mister por eles mesmos.”
Com as elucidações que a todo o momento nos prestam, convidam os irmãos benfeitores a fazer parte
daqueles que querem progredir nas conquistas do aprimoramento moral, espiritual e intelectual, para que
assim tomemos nesta transição o passaporte para o mundo de Regeneração.
Pedro Carvalho
(continuação da página 2)
existenciais, pegando nos factos passados e interligando-os aos atuais, para poderem chegar à profunda compreensão
das situações e de seus problemas. Obtiveram revelações íntimas surpreendentes, pois conseguiram ver como são na
realidade, retiraram as máscaras, que no início lhes pareciam dar conforto e segurança, para reconhecerem que elas
apenas os aprisionavam e oprimiam, impedindo-os de serem reais e reconhecerem o seu verdadeiro estado, e assim
pudessem a partir daí fazer novos progressos. Verificaram que não vale a pena representar vários papéis, como se a
vida fosse um enorme teatro, mas sim, assumir a sua própria missão na Terra, pois constataram que cada um tem a
sua própria cota de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta criatura nenhuma que não tenha uma
tarefa predeterminada de colaboração e cooperação na vida total.
São seres que já verificaram que não podem modificar o mundo dos outros mas apenas o seu próprio mundo.
Que não podem mudar os outros, nem os lugares, nem os ambientes, apenas por sua vontade, e que as únicas coisas
que estão ao seu alcance alterar são as suas atitudes pessoais, suas reações e seus atos relacionados com os outros,
com os lugares e com os ambientes da sua vida.
Estes homens já aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre que lhes foi possível, para a sua
manutenção. Já perceberam em toda a sua profundidade, o fenómeno das trocas incessantes do “dai e recebereis”, de
que falava o Cristo. Estes já verificaram e sabem que recebem à medida que doam, e sustentam com total êxito este
fenómeno. São homens que já descobriram que estamos ligados a todas as formas de vida, desde o micro ao macrocosmos, e que os ciclos da natureza que vitalizam os homens, são os mesmos que o fazem aos animais e às plantas, e
por isso respeitam, colaboram e produzem não pensando exclusivamente em si próprios, mas também em todos os
seres que os rodeiam.
Estes homens já dominam o orgulho, a vaidade, o ódio, a inveja, a maldade, o egoísmo em todas as suas formas,
e adquiriram já em doses muito elevadas os sentimentos mais puros, como a humildade, a caridade, a tolerância, a
compreensão, a bondade, o Amor em toda a sua dimensão. São seres capazes de já resistir aos prazeres e desejos inferiores e materiais, apenas utilizando deles o que necessitam para a manutenção da sua própria vida e como auxiliares
do seu próprio aperfeiçoamento.
Não queremos com isto dizer, e não podemos confundir, com aqueles que já venceram todos os sentimentos
inferiores e que já adquiriram também todos estes dons espirituais, pois fosse esse o caso, já não iriam para um mundo de regeneração, mas sim para mundos felizes.
Nesta fase, será o finalizar da depuração, e quando dizemos que dominam os sentimentos inferiores, não queremos dizer que por vezes não pensem ou sintam qualquer um deles; a diferença, é que de imediato os afastam e controlam, com pensamentos e sentimentos opostos e positivos, não permitindo que qualquer deles prejudique os outros
ou a si próprio.
Entendamos estas verdades e façamos sem demora, nem mais perda de tempo, a mudança interior necessária,
para merecermos fazer parte desta humanidade em regeneração, pois não há escola que passe o aluno de ano sem
que ele saiba a matéria suficiente para isso, e este caso é o mesmo, se bem que muito mais delicado e justo, e a matéria não assimilada será novamente ensinada, só que agora com todo o rigor e em meios de muitas dificuldades, lutas e
sofrimentos. Coragem para a mudança.

Arlindo Pinho
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Nas areias da escuridão
O choro irrompe ao luar
Abres o teu coração
E começas a sonhar
Mas…como concretizar?
Pensando…sofrendo…
recomeçando…
Poucos têm respostas a dar!
Outros não querem acreditar…
A ti… só te resta experimentar!
Terás de andar, parar, errar
E de novo recomeçar…
E voltar a acordar!
Carina Quental

―Vindo lá dos Brasis, onde outrora alguns de nós nos encontramos, trago-vos o abraço dos irmãos que por lá ainda labutam em busca do seu duplo aprimoramento, tal como vós por aqui. Há muito tempo
que labutamos, mas buscaremos outro tanto no tempo, aprendendo,
evoluindo, querendo crescer espiritualmente, ajudando – que é ainda a
melhor auto-ajuda. Ajudando o outro esquecendo-nos de nós próprios,
quanto nos ajudamos!
É assim, irmãos de caminho. E um qualquer dia nos reuniremos
na carne, novamente, para que a saga iniciada seja concluída, remediando o que deixamos sem remédio, completando no bem o que deixamos incompleto ou por fazer, na omissão.
(…) Que a paz fique convosco e Jesus sempre vos ilumine e
ampare.‖
Psicografia de APS

Porque falastes em mim?
Mediunidade não é sinónimo de santidade.
Não sou digno. O único digno é Jesus.
Amem-no, amemo-lo com todo o amor de que sejamos capazes, amemo-lo com o nosso mais acendrado
amor, que o amor dele por nós tomará conta de vós, abrasar-vos-á e tomar-vos-á. E com ele sereis capazes das mais altas realizações, sereis nobres de espírito que incendiareis a humanidade, abrasá-la-eis na
fornalha ardente da caridade.
Jesus é amor, como o é Deus. Mas Deus, entendemo-lo nós? A Jesus ainda o conseguimos figurar e a
nossa atenção concentrada põe-nos para fora e para além da materialidade e podemos intuir o céu.
Amem a Jesus, que em amando a Jesus amar-vos-eis uns aos outros como ele nos amou. O amor é tudo.
Conheçam o amor.
Ciao.
Francesco Forgione/APS

6

NOTICIÁRIO DE MAIO
Dia 5: Lurdes Lourenço falou sobre a vida e obra de Divaldo P. Franco na Comunhão
Espírita Cristã de Rio Tinto
Dia 12: António Pinho da Silva apresentou a palestra ―Movimento Espírita Português‖ no
Centro de Cultura Espírita Mar de Esperança, em Ílhavo, no âmbito das efemérides promovidas pelo GRUTEA.
Dia 15: António Pinho da Silva participou com música no II Encontro Espírita do Algarve,
em Olhão, organizado pelo Núcleo Familiar Espírita do Mentor Amigo, do Pechão.
O nosso agradecimento ao casal Rosado, José e Mariana.

Dia 27: Fernanda Silveira, do CECA—
Centro Espírita Caridade por Amor, Porto,
presenteou-nos com a palestra ―Lei de
Liberdade‖.

Dia 31: com organização do GRUTEA-Grupo de Trabalho Espírita de Aveiro e apoio da
FEP, Raúl Teixeira efetuou uma conferência em Águeda, no Cine Teatro S.Pedro, subordinada ao tema ―Vida para Além da Vida‖.

Lembramos aos nossos leitores e amigos a nossa presença na Mostra Municipal de
Gastronomia e Artesanato, promovida pela Câmara Municipal de Vale de Cambra, de
5 a 13 de Junho. Visite-nos.

Meta no seu plano de férias o Acampamento ACBMI, nos dias 13, 14 e 15 de Agosto,
no Retiro da Fraguinha, Coelheira, S. Pedro do Sul.

E em 10 de Setembro o IV Festival Espírita de Música “Árias de Mudança”, no Centro Cultural de Macieira de Cambra, com algumas surpresas.
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Três perguntas a
Carina Quental
1 - Conta lá como chegaste a espírita.
O espiritismo apareceu na minha vida de uma forma muito natural, tive conhecimento
da doutrina espírita através dos meus pais, os quais tomaram o primeiro contacto.
Recordo-me de bombardear a minha mãe com questões tal era a curiosidade sentida, o
anseio de explicações e respostas às quais ela com a sua eterna paciência me ia respondendo com o que ouvia na associação. Um dia tive vontade de visitar a associação,
dia este que ainda recordo pela tranquilidade sentida após a minha saída. No entanto
as questões continuaram a surgir e comecei a interessar-me pela leitura de alguns
livros espíritas, os quais continuo a ler.
2- O espiritismo é coisa de ignorantes?
De forma alguma, muitas pessoas não querem falar de espiritismo porque têm medo,
preconceito e a grande parte por comodismo. Atualmente encontram-se pessoas das
mais variadas classes sociais em centros espíritas, pessoas que procuram progredir
através do bem, da caridade e do amor, tendo como objetivo o conhecimento e sobretudo encontrar a paz interior.
3 - Que livro (s) espírita(s) andas a ler?
Devido ao meu trabalho, por vezes não leio tanto quanto gostaria, no entanto sinto diariamente um apelo para a leitura de livros espíritas e neste momento estou a ler o livro
Jesus e Vida ditado pelo Espírito de Joanna de Ângelis e psicografado por Divaldo Franco. Livro este com lições preciosas e onde nos são oferecidas por Joanna de Ângelis
valiosas sugestões para enfrentarmos as vicissitudes da vida

Tirando Dúvidas
Mas, uma mudança tão radical como
a que se está elaborando não pode
realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das
ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram
consequência do estado de formação
da Terra. Hoje, não são mais as
entranhas do planeta que se agitam:
são as da Humanidade – Génese,
XVIII, 7
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