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

A história que narramos neste livro ocorre totalmente no mundo espiritual. Com o auxílio de
minha mãe, Maria Daminélli Marini, descrevemos os fatos acontecidos no resgate de alguns
Espíritos que sofriam perseguições no umbral.

Muitos dos fatos descritos pude acompanhar, no mundo espiritual, por meio de sonhos, na
interação com meus mentores espirituais.

Desde 2010 escrevo livros sobre os mais variados temas: Infantis, autoestima, históricos,
espirituais, aventuras... Este é o 53º livro que escrevo. Pertence à série espiritual e vai ao
encontro de quem deseja conhecer algo mais sobre o mundo dos Espíritos.

É o segundo livro que apresento no site de nosso Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de
Menezes. Convém descrever os principais personagens do livro:

- Avó Maria: É Maria Daminélli Marini, minha mãe. Ela foi fundadora de nosso Centro Espírita
em 1965 e nele trabalhou até o seu desencarne em 21-05-2003. Vive na cidade espiritual
Refúgio Celeste
onde é dirigente de uma escola de crianças.

Maria Rosa: É a grande guerreira da Guerra do Contestado ocorrida entre os anos de 1912 a
1916 na divisa entre o Paraná e Santa Catarina. Comandou mais de seis mil homens no reduto
de Caraguatá. Desencarnou durante a guerra, com apenas 16 anos.

Luiz Dam: É um guerreiro espiritual que está sempre pronto para comandar os cavaleiros da
luz que vivem em um Reduto perto da crosta.
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Luisinho: É um menino, com cabelos castanhos que descem até os ombros, de sete anos, e
colabora na escola com a avó Maria.

Senhora Maria: É uma das dirigentes da cidade Refúgio Celeste. Mentora espiritual do grupo
de trabalho da avó Maria e Maria Rosa. Também trabalha em outras cidades espirituais.

Jorge Luís: É médico e um dos dirigentes da cidade Refúgio Celeste.

Mari: Jovem colaboradora da escola onde a avó Maria é dirigente.

A cidade Refúgio Celeste está encravada em local bem acima dos campos limítrofes que
dividem o umbral das regiões de luz. A avó Maria tem uma casa sobre um promontório no lado
norte da cidade. Vive com Maria Rosa, Mari, Luiz Dam e Luisinho, Julia e Lucas, seus netos de
encarnações passadas.

Este livro será repassado aos amigos, que nos honram com sua leitura, de forma gratuita. Será
editado em capítulos semanais para que o leitor possa desfrutar de uma agradável leitura.

O que me resta é agradecer a todos que colaboraram para que este trabalho se tornasse
realidade e, especialmente, à minha mãe, Maria Daminélli Marini, que se dignou compartilhar
comigo as informações contidas neste livro.

Luiz Marini

Continuar...
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