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MINHA MISSÃO

Pergunta (à Verdade) ?  Bom Espírito, eu desejara 

saber o que pensas da missão que alguns Espíritos me 

assinaram.

Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu 

amor-próprio.

Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para 

a propagação da verdade, mas, do papel de simples 

trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é 

grande e não percebo o que possa justificar em mim 

graça tal, de preferência a tantos outros que possuem 

talento e qualidades de que não disponho.

ALLAN 
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ASCENSÃO 
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Resposta ?  Confirmo o que te foi dito, 

mas recomendo-te muita discrição, se 

quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde 

conhecimento de coisas que te explicarão 

o que ora te surpreende. Não esqueças 

que podes triunfar, como podes falir. 

Neste último caso, outro te substituiria, 

porquanto os desígnios de Deus não 

assentam na cabeça de um homem.

Nunca, pois, fales da tua missão; seria a 

maneira de a fazeres malograr-se. Ela 

somente pode justificar-se pela obra 

realizada e tu ainda nada fizeste. Se a 

cumprires, os homens saberão 

reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que 

pelos frutos é que se verifica a qualidade 

da árvore.

P. ?  Nenhum desejo tenho certamente 

de me vangloriar de uma missão na qual 

dificilmente creio. Se estou destinado a 

servir de instrumento aos desígnios da 

Providência, que ela disponha de mim. 

Nesse caso, reclamo a tua assistência e a 

dos bons Espíritos, no sentido de me 

ajudarem e ampararem na minha tarefa.

R. ?  A nossa assistência não te faltará, 

mas será inútil se, de teu lado, não fizeres 

o que for necessário. Tens o teu 

livre-arbítrio, do qual podes usar como o 

entenderes.

Nenhum homem é constrangido a fazer 

coisa alguma.

P. ?  Que causas poderiam determinar o 

meu malogro?

Seria a insuficiência das minhas 

capacidades?

R. ?  Não; mas, a missão dos 

reformadores é prenhe de escolhos e 

perigos. Previno-te de que é rude a tua, 

porquanto se trata de abalar e 

transformar o mundo inteiro.

Não suponhas que te baste publicar um 

livro, dois livros, dez livros, para em 

seguida ficares tranquilamente em casa.

Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás 

contra ti ódios terríveis; inimigos 

encarniçados se conjurarão para tua 

perda; ver-te-ás a braços com a 

malevolência, com a calúnia, com a 

traição mesma dos que te parecerão os 

mais dedicados; as tuas melhores 

instruções serão desprezadas e falseadas; 

por mais de uma vez sucumbirás sob o 

peso da fadiga; numa palavra: terás de 

sustentar uma luta quase contínua, com 

sacrifício de teu repouso, da tua 

tranqüilidade, da tua saúde e até da tua 

vida, pois, sem isso, viverias muito mais 

tempo. Ora bem! não poucos recuam 

quando, em vez de uma estrada florida, 

só vêem sob os passos urzes, pedras 

agudas e serpentes. Para tais missões, 

não basta a inteligência. Faz-se mister, 

primeiramente, para agradar a Deus, 

humildade, modéstia e desinteresse, visto 

que Ele abate os orgulhosos, os 

presunçosos e os ambiciosos.

Para lutar contra os homens, são 

indispensáveis coragem, perseverança e 

inabalável firmeza. Também são de 

necessidade prudência e tato, a fim de 

conduzir as coisas de modo conveniente e 

não lhes comprometer o êxito com 

palavras ou medidas intempestivas. 

Exigem-se, por fim, devotamento, 

abnegação e disposição a todos os 

sacrifícios.

Vês, assim, que a tua missão está 

subordinada a condições que dependem 

de ti.

Espírito Verdade

 

Eu ?  Espírito Verdade, agradeço os teus 

sábios conselhos.

Aceito tudo, sem restrição e sem idéia 

preconcebida.

Senhor! pois que te dignaste lançar os 

olhos sobre mim para cumprimento dos 

teus desígnios, faça-se a tua vontade!

Está nas tuas mãos a minha vida; dispõe 

do teu servo.

Reconheço a minha fraqueza diante de 

tão grande tarefa; a minha boa vontade 

não desfalecerá, as forças, porém, talvez 

me traiam. Supre à minha deficiência; 

dá-me as forças físicas e morais que me 

forem necessárias. Ampara-me nos 

momentos difíceis e, com o teu auxílio e 

dos teus celestes mensageiros, tudo 

envidarei para corresponder aos teus 

desígnios.

Segue um a not a feit a por  Allan 

Kardec 10 anos depois.

NOTA [ de Allan Kardec] ?  Escrevo esta 

nota a 1º de janeiro de 1867, dez anos e 

meio depois que me foi dada a 

comunicação acima e atesto que ela se 

realizou em todos os pontos, pois 

experimentei todas as vicissitudes que me 

foram preditas. Andei em luta com o ódio 

de inimigos encarniçados, com a injúria, a 

calúnia, a inveja e o ciúme; libelos infames 

se publicaram contra mim; as minhas 

melhores instruções foram falseadas; 

traíram-me aqueles em quem eu mais 

confiança depositava, pagaram-me com a 

ingratidão aqueles a quem prestei 

serviços. A Sociedade de Paris se 

constituiu foco de contínuas intrigas 

urdidas contra mim por aqueles mesmos 



que se declaravam a meu favor e que, de 

boa fisionomia na minha presença, pelas 

costas me golpeavam. Disseram que os 

que se me conservavam fiéis estavam à 

minha soldada e que eu lhes pagava com 

o dinheiro que ganhava do Espiritismo. 

Nunca mais me foi dado saber o que é o 

repouso; mais de uma vez sucumbi ao 

excesso de trabalho, tive abalada a saúde 

e comprometida a existência.

Graças, porém, à proteção e assistência 

dos bons Espíritos que incessantemente 

me deram manifestas provas de 

solicitude, tenho a ventura de reconhecer 

que nunca senti o menor desfalecimento 

ou desânimo e que prossegui, sempre 

com o mesmo ardor, no desempenho da 

minha tarefa, sem me preocupar com a 

maldade de que era objeto. Segundo a 

comunicação do Espírito de Verdade, eu 

tinha de contar com tudo isso e tudo se 

verificou.

Mas, também, a par dessas vicissitudes, 

que de satisfações experimentei, vendo a 

obra crescer de maneira tão prodigiosa!

Com que compensações deliciosas 

foram pagas as minhas tribulações!

Que de bênçãos e de provas de real 

simpatia recebi da parte de muitos aflitos 

a quem a Doutrina consolou! Este 

resultado não mo anunciou o Espírito de 

Verdade que, sem dúvida 

intencionalmente, apenas me mostrara as 

dificuldades do caminho.

Qual não seria, pois, a minha ingratidão, 

se me queixasse!

Se dissesse que há uma compensação 

entre o bem e o mal, não estaria com a 

verdade, porquanto o bem, refiro-me às 

satisfações morais, sobrelevaram de 

muito o mal. Quando me sobrevinha uma 

decepção, uma contrariedade qualquer, 

eu me elevava pelo pensamento acima da 

Humanidade e me colocava 

antecipadamente na região dos Espíritos 

e desse ponto culminante, donde divisava 

o da minha chegada, as misérias da vida 

deslizavam por sobre mim sem me 

atingirem. Tão habitual se me tornara 

esse modo de proceder, que os gritos dos 

maus jamais me perturbaram.



MISSÃO REENCARNATÓRIA

O tem a m issão é dos m ais im por tantes do 

ponto de vista do crescim ento em ocional . 

Apenas quando cum pr im os, com  um  bom  

grau de acer to, nossa m issão estam os 

cam inhando para Deus. Isso é algo tão 

grave que levou a Jesus a dizer  que as 

m inhas ovelhas ouvem  m inha voz e m e 

seguem  (João 10:27). Vocação sign i f ica 

cham ar  ou cham ado; nossa vocação real  é 

o cham ado do Cr isto que se apresenta nas 

m ais di ferentes dim ensões existenciais: 

profissionais, sociais, in telectuais e 

ar t íst icas.

Nossa vocação - cham ado - é nossa 

m issão reencarnatór ia que todos tem os 

com o ensina O Li vr o dos Espír i tos. 

571. Só os Espír itos elevados 

desempenham missões?

?A importância das missões corresponde 

às capacidades e à elevação do Espír ito. O 

estafeta [mensageiro, secretár io, 

car teiro] que leva um telegrama ao seu 

destinatár io também desempenha uma 

per feita m issão, se bem que diversa da de 

um general.?

O pr im eiro passo para com preenderm os 

nossa tarefa na Ter ra é acei tar  em ocional  e 

in telectualm ente que tem os um  

planejam ento reencarnatór io. A par t i r  

dessa verdade sent ida, in iciar  a busca 

in ter ior  e a observações dos indicadores 

externos sobre as tarefas centrais que 

devem os desem penhar  no m undo, 

considerando tam bém , a questão que 

segue. 

573. Em que consiste a missão dos 

Espír itos encarnados?

?Em instruir  os homens, em lhes auxiliar  

o progresso; em lhes melhorar  as 

instituições, por  meios diretos e 

mater iais. As missões, porém, são mais 

ou menos gerais e impor tantes. O que 

cultiva a ter ra desempenha tão nobre 

missão, como o que governa, ou o que 

instrui. Tudo em a N atureza se encadeia. 

Ao mesmo tempo que o Espír ito se depura 

pela encarnação, concorre, dessa forma, 

para a execução dos desígnios da 

Providência.

Cada um tem neste mundo a sua missão, 

porque todos podem ter  alguma 

utilidade.?



Diálogo Mediúnico

Que tenhamos paz e alegria.

Hoje faremos um encerramento um pouco diferente. Hoje teremos três 

mensagens avaliando aspectos da vinda de Kardec. Acreditamos que isso 

suprirá esse espaço e responderá, de uma maneira ou outra, as questões.

1ª Mensagem

Querido Allan Kardec,

Quero te dizer, mestre amado, que por conta das luzes que você espargiu 

pela Terra eu pude entender em profundidade os ensinos do Mestre dos 

mestres, Jesus de Nazaré. Por isso devotei minha vida aos teus ensinos 

sublimes para que a humanidade sofredora e cega pudesse compreender as 

verdades divinas contidas no Evangelho. Mas hoje eu sei que o teu sacrifício 

foi enorme, muito maior do que enquanto encarnado eu poderia imaginar. 

Aqui eu pude saber das dores terríveis que nem sequer os teus amigos mais 

próximos puderam compreender, mas que tu as sofreste em nome de Jesus 

de Nazaré.

Por isso, amigo querido, quero registrar ao mundo encarnado que me ouve 

não apenas a minha gratidão, não apenas a minha admiração, mas a minha 

certeza de que a obra por ti iniciada e que um dia será um dia continuada 

por ti, irá transformar a humanidade. Porque o Espiritismo apenas inicia. 

Porque o Espiritismo apenas no mundo depura aqueles que serão os 

verdadeiros servidores da causa. Hoje eu entendo que o movimento 

espírita está apenas numa fase de seleção.

Que o Espir it ism o no m undo realiza, at ravés de décadas de 

provações, aquilo que t u realizast e em  t ua própr ia vida, porque eu 

sei que a t ua própr ia vida é o sím bolo do m ovim ent o espír it a na 

Ter ra. 

Foi preciso antes enfrentar provações financeiras, e o movimento espírita 

enfrenta as suas limitações financeiras. Foi preciso para ti passar pela 

calúnia, e o movimento espírita passou pela calúnia. Tu foste tentado 

com os convites da acomodação social e hoje o Espiritismo é tentado e 

muitos dos seus membros sucumbem com a acomodação social, mas tu 

não sucumbiste.

Por isso, os espíritas deveriam estudar a tua vida para saber as provas 

que eles mesmos enfrentarão, porque o movimento espírita só será 

vitorioso quando se tornar digno de ser teu discípulo passando pelas 

provas que tu mesmo passaste. Porque tu sabes que o Espírito Verdade 

depois te disse que a tua vida foi modelo e que apenas ascenderá para o 

coração dEle todos aqueles que superarem as provações que tu superou.

E, por isso, amigo querido, Allan Kardec, eu rendo a ti as homenagens e 

aviso aos meus irmãos em humanidade: temos que nos tornar dignos 

desse mestre, passando pelas dores que ele passou, servindo ao Cristo.

Muita paz, do vosso irmão e amigo,

Cairbar de Souza Schutel.



2ª Mensagem

A Doutrina de Allan Kardec é uma doutrina de luz, mas não apenas pelo 

gigantismo de sua inteligência e de sua compreensão.  

A Dout r ina Espír it a é luz, porque foi t ecida nas t ram as do t em po e do 

espaço com  a ref lexão depurada pelo sacr if ício pessoal. 

Somente nesta combinação superior encontrareis, se assim posso dizer, a 

química do espírito da verdade. Por isso, basta, em nosso movimento, de 

reflexões frias e de falsos testemunhos. Somente quando a pena que traça 

palavras é alimentada com o sangue espiritual daquele que a segura ela traça 

linhas de luz.

Allan Kardec não soube apenas entender e não soube apenas viver, mas ele 

soube entender vivendo e viver explicando as verdades espirituais. Tereis 

acesso no futuro à vida desse eminente mártir do cristianismo, não para vos 

degustares gostosamente em discussões literárias, mas para que a vida desse 

espírito rasgue os vossos corações fazendo-o sangrar para renovar. Porque se 

a vida de Allan Kardec não é conhecida em minúcias é porque hoje não podeis 

suportar. Porque hoje a rejeitariam para não sentir as dores do grande 

Codificador.

Mas a Nova Geração será marcada por uma pesquisa e por uma compreensão 

emocional e vivencial de tudo aquilo que fez o Codificador. Ela saberá ler nas 

entrelinhas da Revista Espírita o sacrifício feito, a palavra dita com a sua 

vibração original. E não estamos aqui pregando interpretações místicas, mas 

uma leitura psicológica adequada do tempo e do indivíduo que realizou a obra.

Meus amigos espíritas, atentai que a vida do mestre não é uma vida de 

escritos, como vocês pensam. Atentai que a vida de Kardec não se resume aos 

conceitos elaborados de forma brilhante. A vida de Kardec é o maior exemplo 

próximo de vocês de um espírito que andou com o Cristo no coração e nos 

lábios. Se quereis conhecer a ascensão espiritual com um exemplo moderno, 

olhai para Kardec. Se quereis aprender como suportar as provas da vida, 

pensai no método de Kardec, porque vocês ainda não estão preparados para 

entender, mas um dia estarão para sentir que Kardec, além de tudo, ensina 

um método de cristificação, um método da ascensão espiritual em termos 

modernos para que os que quiserem também se tornem iluminados.

Muita paz,

de um amigo espiritual.



JUDAS 
ISCARIOTES

Eurípedes Barsanulfo é o diretor espiritual do Grupo Marcos.

Viveu  entre  1890- 1918  em Sacramento, Mina Gerais.

3ª Mensagem

Encerramos convictos de que a vitória nos pertencerá se nos guiarmos por 

Jesus de Nazaré ensinado, explicado, por Allan Kardec. 

Não devemos temer, não devemos vacilar, porque sabemos que a vitória 

pertence a Deus e para todos aqueles que desejarem nunca faltará orientação 

e amparo, porque essa é a promessa do Criador para toda a humanidade.

Filhos, ficai com Deus, convictos de que Jesus e Kardec vos guiarão e vos 

ampararão na imensa travessia que iniciamos no período da transição para 

que não vos falte força e coragem para, como esse verdadeiro discípulo, 

poderdes repetir: minha vida está em vossas mãos, façais dela como vos 

aprouver. 

É um lema a ser seguido por todos nós.

Muita paz,

Eurípedes Barsanulfo.



Humberto de Campos descreve a 

missão de Allan Kardec no mundo 

e alguns episódios de sua chegada 

no mundo espiritual no livro  

Crônicas de Além-Túmulo.

O GRANDE MISSIONÁ RIO

21 - O GRANDE MISSIONÁRIO

28 de setembro de 1936

Como as demais criaturas terrenas, o 

grande missionário de Lião, que se 

chamou Hippolyte Rivail, ou Allan 

Kardec, foi catalogado, em 3 de 

outubro de 1804, nas estatísticas 

humanas, retomando um organismo 

de carne para cumprimento de sua 

maravilhosa tarefa.

Cento e trinta e dois anos são 

passados sobre o acontecido e o 

apóstolo francês é lembrado, 

carinhosamente, na memória dos 

homens.

Professor dedicado ao seu grandioso 

ideal de edificar as almas, discípulo 

eminente de Pestalozzi, Allan Kardec 

trazia, desde o início de sua 

mocidade, a paixão pelas utilidades 

das coisas do espírito.

Suas obras didáticas estão cheias de amor 

a esse apostolado. Até depois de 50 anos, 

sua palavra confortadora e sábia dirigiu-se 

às escolas, seus fosfatos foram 

consumidos nos mais nobres labores do 

intelecto, em favor da formação da 

juventude; suas mãos de benfeitor 

edificaram o espírito da infância e da 

mocidade de sua pátria. Sua vida de 

homem está repleta de grandes renúncias 

e sublimes dedicações. Nunca os insultos e 

as ações dos traidores lhe entibiaram o 

ânimo de soldado do bem. Os espíritos 

das estradas do mundo não lhe trucidaram 

o coração temperado no aço da energia 

espiritual e no ouro das convicções sadias 

que lhe povoaram toda a existência.

Recordando a beleza perfeita dos planos 

intangíveis, que vinha de deixar para 

cumprir na Terra a mais elevada das 

obrigações de um missionário, sob as 

vistas amoráveis de Jesus, Allan Kardec fez 

da sua vida um edifício de exemplos 

enobrecedores, esperando sempre a 

ordem do Mestre Divino para que suas 

mãos intrépidas tomassem a charrua das 

ações construtoras e edificantes.

LEITURA COMPLEMENTAR



Só depois de 50 anos sua 

personalidade adquiriu a precisa 

preponderância e sua atividade, o 

desdobramento necessário, 

prestigiando-se a sua tarefa na 

codificação do Espiritismo, que vinha 

trazer à humanidade uma nova luz para 

a solução do amargo problema do 

destino e da dor. Ninguém como ele 

compreendeu tanto a necessidade da 

intervenção das forças celestes para 

que as conquistas do pensamento 

humano, sintetizado no surto das 

civilizações, não se perdessem na noite 

dos materialismos dissolventes. Ele 

sentiu, refletindo as poderosas 

vibrações do Alto, que os seus 

contemporâneos preparavam a 

extinção de toda a crença e de toda a 

esperança que deveriam fortalecer o 

espírito humano, nas dolorosas 

transições do século XX. As 

especulações filosóficas e científicas de 

Comte, Virchow, Büchner e Moleschot, 

aliadas ao sibaritismo dos religiosos, 

teriam eliminado fatalmente a fé da 

Humanidade no seu glorioso porvir 

espiritual, em todos os setores da 

civilização do Ocidente, se o missionário 

de Lião não viesse trazer aos homens a 

cooperação da sua renúncia e dos seus 

abençoados sacrifícios.

Quando Jesus desceu um dia à Terra 

para oferecer às criaturas a dádiva da 

sua vida e do seu amor, seus passos 

foram precedidos pelos de João Batista, 

que aceitara a dolorosa tarefa de 

precursor, experimentando todos os 

martírios no deserto. O Consolador 

prometido à Terra pelo coração 

misericordioso do Divino Mestre, e que 

é o Espiritismo, teve o sacrifício de Allan 

Kardec ? o precursor da sua gloriosa 

disseminação no peito atormentado 

das criaturas humanas. Seu retiro não 

foi a terra brava e estéril da Judéia, mas 

o deserto de sentimentos das cidades 

tumultuosas; no burburinho das 

atividades dos homens, no turbilhão 

das suas lutas, ele experimentou na 

alma, muitas vezes, o fel do apodo e do 

insulto dos malevolentes e dos ingratos. 

Mas, sua obra aí ficou como o roteiro 

maravilhoso do país abençoado da 

redenção. Espíritos eminentes foram ao 

mapa de suas atividades para 

conhecerem melhor o caminho. 

Flammarion se embriaga no perfume 

ignorado dessas terras misteriosas do 

novo conhecimento, descobertas pela Túm ulo de Allan Kardec, 
Père-Lechaise , Pairs.



ALLAN KARDEC

?Kardec, regozija-te com a tua obra! A luz que acendeste com os teus sacrifícios na 

estrada escura das descrenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da 

Imortalidade... O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações 

sofredores da Terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje 

se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do 

futuro. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios 

que empreendeste... Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. 

Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo, e ao 

influxo de tuas obras a Terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia!...?

Acrescenta-se, então, que grandes legiões de Espíritos eleitos entoaram na 

Imensidade um hino de hosanas ao homem que organizara as primícias do 

Consolador para o planeta terreno e que, escoltado pelas multidões de seres 

agradecidos e felizes, foi o mestre, em demanda das esferas luminosas, receber a 

nova palavra de Jesus.

* * *

Kardec! eu não te conheci e nem te poderia entender na minha condição de homem 

perverso da Terra, mas recebe, no dia em que o mundo lembra, comovido, a tua 

presença entre os homens, o preito da minha amizade e da minha admiração.

* * *  

Nota de Editora Feb - (1) Pequeno engano do cronista, pois que o corpo foi sepultado primeiramente no 

Cemitério de Montmartre. A trasladação dos despojos para o dólmen do Père-Lechaise fez-se um ano depois.  

ALLAN KARDEC
sua operosidade de instrumento do 

Senhor, e apresenta ao mundo as suas 

novas teorias cosmológicas, enchendo 

a fria matemática astronômica de 

singular beleza e suave poesia. Sua 

obra ? ?Lês Forces Naturelles 

Inconnues? é um caminho aberto às 

indagações científicas que teriam mais 

tarde, com Reichet, amplos 

desenvolvimentos. Gabriel Delanne e 

Leon Denis se inflamam de entusiasmo 

diante das obras do mestre e ensaiam a 

filosofia espiritualista, inaugurando 

uma nova época para o pensamento 

religioso, alargando as perspectivas 

infinitas da ciência universal.

E, desde os meados do século que 

passou, a figura de Kardec se eleva cada 

vez mais no conceito dos homens. O 

interesse do mundo pela sua obra pode 

ser conhecido pelo número de edições 

de seus livros, e, na hora que passa, 

cheia de nuvens nos horizontes da 

Terra e de amargas apreensões no seio 

de suas criaturas, nenhuma 

homenagem há, mais justa e mais 

merecida, do que essa que se prepara 

em todos os recantos onde a 

consoladora doutrina do Espiritismo 

plantou a sua bandeira, como preito de 

admiração ao ilustre e benemérito 

codificador.

O Brasil evangélico deve orgulhar-se 

das comemorações que levará a efeito, 

lembrando a personalidade 

inconfundível do grande missionário 

francês, porque a obra mais sublime de 

Allan Kardec foi a reedificação da 

esperança de todos os infortunados e 

de todos os infelizes do mundo, no 

amor de Jesus-Cristo.

Conta-se que logo após a sua 

desencarnação, quando o corpo ainda 

não havia baixado ao Père-Lachaise (1) 

para descansar à sombra do dólmen 

dos seus valorosos antepassados, uma 

multidão de Espíritos veio saldar o 

mestre no limiar do sepulcro. Eram 

antigos homens do povo, seres infelizes 

que ele havia consolado e redimido 

com suas ações prestigiosas, e, quando 

se entregavam às mais santas 

expansões afetivas, uma lâmpada 

maravilhosa caiu do céu sobre a grande 

assembleia dos humildes, iluminando-a 

com uma luz que, por sua vez, era 

formada de expressões do seu 

?Evangelho segundo o Espiritismo?, ao 

mesmo tempo em que uma voz 

poderosa e suave dizia do Infinito:



VÍDEOS  

O JORNALISTA MARCEL SOUTO MAIOR FALA SOBRE ALLAN 
KARDEC NO PROGRAMA FÁTIMA BERNARDES. 

DOCUMENTÁRIO - ALLAN KARDEC, O EDUCADOR.

Viver  o aprendizado

Ajude o Grupo Marcos

Apresente para  alguém uma das obras de Allan Kardec, 
seja conversando, seja presenteando com um dos livros 
da codificação espírita. É importante transformar o que 
aprendemos em ação! 

Gostaríamos muito de saber sua opinião sobre todo o 
módulo Cristo. Como você se sentiu ao participar de 
nossos estudos e em que nossos textos e áudios 
puderam te auxiliar.

Nosso e-mail - contatogrupomarcos@gmail.com 

Obrigado!

http://www.youtube.com/watch?v=NXcHzgLQgMA
http://www.youtube.com/watch?v=34fxElpP3Tc

