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&lt;&lt;&lt; Anterior...

Nosso Centro Espírita foi fundado em 1965 por nossa mãe, Maria Daminélli Marini e
continua suas atividades normalmente atendendo centenas de pessoas semanalmente.

Nossa mãe, avó Maria como é chamada, desencarnou em 21 de maio de 2003 e
continua seu trabalho junto ao Centro com a mesma determinação. Ela mora numa cidade de
bom nível no mundo espiritual, localizada numa região de luz onde os Espíritos inferiores não
podem chegar a não ser os que para lá são enviados para tratamento especializado.

O diretor espiritual do Centro é o Dr. Bezerra de Menezes que é assessorado por
André Luiz, Jorge Luís, Maria Conceição Bueno, senhora Maria, avó Maria, Luisinho, Maria
Rosa, José, Manoel, Tirson, Menotti e dezenas de outras entidades de luz.

Alguns desses mentores nos transmitem mensagens e algumas estão publicadas no
site do Centro.

No final de 2010 Maria Rosa começou a escrever em parceria conosco alguns livros
contando o que acontece entre os mundos material e espiritual. Essa foi a forma que os
mentores encontraram para mostrar aos encarnados um jeito diferente de se conhecer a vida
depois da morte. Sempre comento com os amigos que essa é uma das maneiras mais
interessantes e agradáveis de conhecer e estudar Espiritismo.

Estamos escrevendo diversos livros que estão contidos na série: No mundo espiritual.

Este livro não está inserido na série e é uma obra à parte para mostrar aos amigos
que nos honram com a leitura de nosso site, o trabalho que os mentores realizam entre o
mundo material e o espiritual.
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Os principais personagens espirituais são: Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz e
Jorge Luís (médicos espirituais); avó Maria (Maria Daminélli Marini, mãe do médium/autor);
senhora Maria (uma das dirigentes principais do Centro); Luisinho, Julia e Lucas (netos de
outras vidas da avó Maria); José, Tirson, Manoel, Menotti e Elizabete (mentores do Centro),
Francisca Roberta e Elias de Souza, Boiadeiro (guerreiros do Contestado), entre outros
personagens que no livro estão descritos.

Continuar...
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