
Desde o final do século XX, grande parte da humanidade tem se agitado com teorias, crenças 
e superstições sobre o fim do mundo. A origem dessas conversas é muito variada, desde a 
interpretação equivocada de textos sagrados contidos na Bíblia, passando por superstições que 
nascem de origens questionáveis e também pela agitação que o planeta está passando. 

Filosofando sobre tudo isso, a primeira pergunta que surge é: Deus, sendo infinitamente bom 
e misericordioso, sendo amor na sua plenitude, quer ver uma maldade assim? Revela-nos o 
mestre Jesus que Deus é pai de todos nós e um pai quer sempre o melhor para seus filhos. Então a 
teoria de que é o fim da vida no planeta não combina. 

Mas isso não responde a tantas inquietações por todo o planeta. Dizem: o mal predomina, 
onde está Deus? A Doutrina Espírita esclarece que Deus nos deu o livre arbítrio e por ele 
decidimos o que queremos para nós. Se nos lares os pais dizem aos filhos o que devem e o que 
não devem fazer e os filhos não ligam, imaginem quando não se nota a presença do pai. Somos 
quase 8 bilhões de pessoas pensando, falando e agindo neste lindo planeta azul. Muitos estão sem 
rumo, sem objetivo, por falta de compreensão de tudo o que já foi revelado. 

Para acalmar as preocupações das pessoas, fomos instruídos para preparar o conteúdo 
fundamentado nas verdades que nos é permitido acessar e descobrimos em Isaías, em João e 
sobretudo em Jesus que tudo que está ocorrendo e que virá a ocorrer foi predito.  

As revelações de Espíritos de luz também nos dão conta que tudo segue sob total controle de 
Jesus e do nosso Criador. Precisamos acalmar nossos corações, livrar os pensamentos equivocados 
e dar esperança. Assim surgiu esse estudo, transformado no curso Terra: de mundo primitivo a de 
regeneração, que levou meses com muita pesquisa e dedicação. Seu objetivo é mostrar que as 
profecias se cumprem, que a Nova Terra já começou, que a geração antiga e corrompida está 
chegando ao fim, mas como predito, mesmo diante da dor e do sofrimento, continuariam 
praticando o mal tão enraizado em seus corações. 

O curso será on-line (começará no próximo dia 12 de março e irá até 12 de novembro), pela 
plataforma Zoom, às sextas-feiras, das 18h30 às 20h.  As inscrições estão abertas no site do Ceuf. 

Os temas abordados serão: 
 As raças primitiva e adâmica. 
 Os exilados da Capella 

e os abnegados de Alcione. 
 Profecias de Isaías. 
 Evangelho de Jesus. 
 Apocalipse de João. 
 A besta por Edgard  Armond 

e Divaldo Franco. 
 A Gênese. 
 Pesquisas junto a ciência. 
 A Terra e seus ciclos. 
 O papel do espírita neste momento.  
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“O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável 
significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do 

infinito sem amarras que o retenham na retaguarda.”  

(Manoel Philomeno de Miranda / Divaldo Franco. No rumo do mundo de regeneração.) 

Mário Ayres 



Queridos colaboradores, 
Mais uma vez pedimos que atualizem suas contribuições  por depósito bancário a fim 
de que possamos continuar arcando com as despesas de nossa casa.  
Enviar os comprovantes para o Ulisses (99737.4837) emitir o recibo.  
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Estamos no início das grandes transformações, e fenômenos próprios 
demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados 
pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora 
atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser 
humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao 
mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as 
criaturas para a sobrevivência ao caos. 

Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de 
milhares de vidas, umas em razão do natural processo de mudança moral do 
planeta para Mundo de regeneração, outras que deverão partir para o exílio,  

PARA SABER MAIS 

após o período de convalescença nas respectivas comunidades às quais se vinculam. 
Nesta obra, narrada pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda, o leitor acompanhará a 

jornada empreendida por dezenas de grupos de benfeitores espirituais encarregados, sob o 
comando de Ismael, de preparar a Era Nova na Terra, a fim de contribuir para a sua transição de 
Mundo de provas e expiações para Mundo de regeneração. 

Tudo Passa...  Chico Xavier 

MENSAGEM do Mês 

Tudo passa... 
Todas as coisas na Terra passam. 
Os dias de dificuldade passarão... 
Passarão, também, os dias de amargura e solidão. 
As dores e as lágrimas passarão. 
As frustrações que nos fazem chorar...  
Um dia passarão. 
A saudade do ser querido que está longe, passará. 
Os dias de tristeza... Dias de felicidade... 
São lições necessárias que, na Terra, passam, 
deixando no espírito imortal as experiências 
acumuladas. 
Se, hoje, para nós, é um desses dias, 
repleto de amargura, paremos um instante. 
Elevemos o pensamento ao Alto 
e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, 
a nos dizer carinhosamente:  
isto também passará 
 
 

E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades 
já superadas que não há mal que dure para 
sempre, semelhante a enorme embarcação que, 
às vezes, parece que vai soçobrar diante das 
turbulências de gigantescas ondas. 
Mas isso também passará porque Jesus está no 
leme dessa Nau e segue com o olhar sereno de 
quem guarda a certeza de que a agitação faz parte 
do roteiro evolutivo da Humanidade e que um dia 
também passará. 
Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro 
porque essa é a sua destinação. 
Assim, façamos a nossa parte o melhor que 
pudermos, sem esmorecimento e confiemos em 
Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto 
que, por certo, também passará. 
Tudo passa... exceto Deus. 
Deus é o suficiente! 


