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

Este livro será publicado de forma gratuita aos amigos que nos prestigiam com a
leitura do site do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.

O livro está dividido em três partes para que o leitor possa compreender quando e
onde se passa a história tanto no mundo espiritual quanto no mundo material.

A primeira parte tem a narrativa no mundo espiritual. Os mentores chegam ao Centro
Espírita onde atendem a um casal que está passando por um processo de obsessão.

A segunda parte se passa no mundo material e retrata a vida na região sudoeste do
Paraná durante a Revolução dos Colonos em 1957, onde os personagens participam de um
conflito do qual resultou muitas mortes.

A terceira parte volta a narrativa desde o mundo espiritual com o desfecho da história,
onde os mentores espirituais têm a difícil missão de resolver o problema e isso exige muito
esforço e viagens para o umbral onde os jagunços prenderam os seus inimigos.

O livro será publicado em partes, todas as sextas-feiras, como folhetim, para que o
leitor tenha tempo de ler alguns capítulos todo final de semana e também para que os
tradutores tenham tempo de fazer a tradução dos capítulos para o inglês e o espanhol, para
publicação simultânea nesses idiomas. Assim, os leitores de muitos países que se conectam
ao site também poderão desfrutar desta história.

O objetivo principal dos livros escritos em parceria com Maria Rosa é o de levar aos
leitores uma visão aberta e de fácil compreensão de como é o mundo espiritual e como
acontecem as relações com o mundo material.
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Nesta narrativa o leitor poderá compreender como é que os Espíritos desencarnados
mantêm relacionamentos contínuos e reais com os encarnados, seja em tumultuadas
obsessões ou em carinhosas intercessões.

Os Espíritos continuam sua jornada depois da morte, com os bons prosseguindo seu
trabalho no bem e os maus ainda tramando suas artimanhas para perseguir, prender e obsidiar
os inimigos.

Essa é uma maneira agradável e simples de compreender que a vida continua depois
da morte e que os relacionamentos, bons ou ruins, se desenvolvem, depois, no mundo
espiritual.

O trabalho da avó Maria, Maria Rosa, Luisinho, Luiz Dam e os mentores do Centro
Espírita visa libertar os Espíritos prisioneiros das garras dos obsessores que continuam sua
tarefa de perseguição depois da morte.

De maneira fácil e concisa procuramos narrar os acontecimentos para aprendizagem
do que acontece entre os dois mundos, a vida dos Espíritos nas cidades espirituais, nos vales
de sofrimento, no convívio com os encarnados e as múltiplas relações que ocorrem entre esses
dois mundos.

O leitor pode se surpreender com algumas narrativas, mas é a descrição fiel do que
acontece, sendo que muitas vezes os aspectos mais sombrios ou que possam ferir os
sentimentos dos leitores, foram descritos de maneira mais amena.

Esperamos que esse trabalho possa contribuir para que o leitor se incorpore de vez
nas hostes do divino Mestre Jesus para que a caminhada rumo a Deus seja a mais proveitosa
possível.
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Luiz Marini - 10 de Junho de 2012.

Continuar...
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