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Resumo: 
"Os Mensageiros" - é o 2ºlivro da colecção "A Vida no Mundo Espiritual".

 
Tal como o nome da colecção indica,
após a vida na Terra. Este livro é o desenrolar 
descritos no 1º livro da colecção: "O Nosso

  
A Vida continua e é sempre no momento em que vivemos que vamos construindo
nosso futuro.  Somos nós os responsáveis pelas nossas decisões!
consciência desta realidade! No final,
O livro narra todas as situações com detalhes tão vivos que nos transportam para a 
cena dos acontecimentos descritos. Umas vezes doces e eternecedores, outras 
vezes, tristes... Contudo,
seguir.  Tudo está em nós!

 Relata-se: 
- a preparação que os Irmãos
de poderem desempenhar o trabalho de assistência e auxilio a quem sofre 
quer seja encarnado ou desencarnado.
- o estado de sofrimento de quem se recusa a aceitar a realidade
- as acções de assistência / o intercâmbio 

 

 Boa Leitura!  Haja esperança! 
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"Os Mensageiros"  

é o 2ºlivro da colecção "A Vida no Mundo Espiritual".

Tal como o nome da colecção indica,  relata-nos o que se passa na Vida
Este livro é o desenrolar - o seguimento - 

descritos no 1º livro da colecção: "O Nosso Lar". 

A Vida continua e é sempre no momento em que vivemos que vamos construindo
Somos nós os responsáveis pelas nossas decisões!

consciência desta realidade! No final,  "colhemos o que semeámos"...
O livro narra todas as situações com detalhes tão vivos que nos transportam para a 

tos descritos. Umas vezes doces e eternecedores, outras 
vezes, tristes... Contudo, a razão das situações é explicada assim como o caminho a 

Tudo está em nós! 

a preparação que os Irmãos (que já desencarnaram) têm e precisam
poderem desempenhar o trabalho de assistência e auxilio a quem sofre 

quer seja encarnado ou desencarnado. 
o estado de sofrimento de quem se recusa a aceitar a realidade
as acções de assistência / o intercâmbio - existente entre as duas dimensões.

Haja esperança!    
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é o 2ºlivro da colecção "A Vida no Mundo Espiritual". 

nos o que se passa na Vida Espiritual 
 dos acontecimentos 

A Vida continua e é sempre no momento em que vivemos que vamos construindo o 
Somos nós os responsáveis pelas nossas decisões! É importante ter 

"colhemos o que semeámos"... 
O livro narra todas as situações com detalhes tão vivos que nos transportam para a 

tos descritos. Umas vezes doces e eternecedores, outras 
é explicada assim como o caminho a 

têm e precisam - afim 
poderem desempenhar o trabalho de assistência e auxilio a quem sofre - 

o estado de sofrimento de quem se recusa a aceitar a realidade 
existente entre as duas dimensões. 

     


