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1 – INTRODUÇÃO 

 

O tumultuado início deste novo milênio, em todas as 

partes do planeta tem levado as criaturas aqui presentes a uma 

vida confusa e, cada vez mais difícil de ser vivida. 

Aos problemas normais do dia a dia, bilhões de irmãos 

encarnados vêm acrescentando em suas mentes, todo o tipo de 

incertezas e medos, diante da avalanche de situações difíceis de 

serem resolvidas, em todos os níveis. 

A fome, a falta de água, de moradia e de trabalho, 

somados às doenças que continuam grassando na maioria dos 

continentes, carentes de atendimento médico, dos mais simples 

aos mais complexos, são os elementos que vem aumentando as 

preocupações dos humanos, cada dia a níveis mais alarmantes. 

A miséria humana, sob todos os aspectos ainda é 

enorme, chegando a representar mais da metade das criaturas 

que vivem hoje no planeta. 

Aqueles que não têm nenhum recurso mínimo para 

sobreviver, representa uma parcela imensa de criaturas vivendo 

no planeta. 

Diariamente morrem milhares de crianças recém-

nascidas, na maioria dos países mais pobres da Terra, sem que 

se tome quaisquer atitudes para minimizar isso. 

Essa situação, para aqueles que têm um teto, alimento à 

mesa, roupa para vestir e se aquecer, a água para beber, local 

para estudar e um trabalho que lhe permita o sustento, na 
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maioria das vezes sequer lembra-se das dificuldades dolorosas 

por que passam seus irmãos menos afortunados. 

E os senhores do poder econômico buscam amealhar 

cada vez mais fortunas, as quais são a garantia para o seu 

domínio sobre seus irmãos. 

A Terra, que até pouco tempo era um planeta de 

expiação, desde o final do século passado e início deste Terceiro 

Milênio elevou-se a um novo patamar espiritual, tornando-se 

assim um planeta em evolução espiritual. E, desse modo, vem 

recebendo as merecidas vibrações harmoniosas, para galgar 

mais e mais os degraus do seu crescimento espiritual. 

As criaturas que se encontram encarnadas aqui no 

planeta, há tempos vêm percebendo mudanças, a maioria 

inexplicáveis, muitas delas alterando o ritmo de suas vidas. 

Essas mudanças são verdadeiras e fazem parte do plano 

que vem sendo implantado pelos Senhores do Alto, responsáveis 

pelos destinos da Terra, durante a sua evolução espiritual junto 

ao Concerto Cósmico. 

Mudanças no clima, na medida do tempo, entre outras, 

são algumas das alterações que vêm sendo processadas, no 

sentido de adequar nosso planeta aos rumos traçados pelos 

Irmãos Maiores. 

Essas, entre outras mudanças vêm afetando claramente 

todas as criaturas presentes, nos quatro cantos da Terra, pois são 

as que afetam diretamente o organismo, não somente o humano, 

como os dos reinos animal, vegetal e mineral. E, 

consequentemente, todos os seres aqui presentes e o planeta, 

como um todo. 
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Essas transformações sentidas pelas criaturas vêm 

exigindo uma nova postura em relação aos antigos hábitos, algo 

que nem sempre é agradável, pois altera a rotina de cada um. 

Infelizmente as criaturas ainda não se conscientizaram de 

que o planeta vem mudando dia a dia e continuam agindo da 

mesma maneira a que foram acostumados desde a infância e 

adolescência, pouco se importando com o meio ambiente e a 

grave degradação do planeta, sob todos os aspectos. 

Os mais novos nascidos durante a última década, já no 

Terceiro Milênio, felizmente trazem gravado no seu átomo-

semente, os novos valores definidos para o planeta em relação 

ao meio ambiente: o ar e a água principalmente, seguidos pelos 

reinos: animal, vegetal e mineral. 

Desse modo, desde a mais tenra idade percebem como 

agir, chegando até a orientar seus pais em relação a esses 

aspectos, todos da maior importância para a sobrevivência do 

planeta e de todos que aqui estão. 

Aos poucos, ainda que lentamente, as criaturas irão 

modificando seus hábitos, priorizando os cuidados com o 

ambiente onde vivem. 

Esse processo lento, mas eficaz, aos poucos estará 

transformando o nosso planeta em um ambiente harmonioso, 

podendo seguir seu curso espiritual de modo mais elevado, para 

atingir os desígnios Divinos. 

Para isso, as Entidades do Alto trabalham intensamente 

nas mentes das criaturas que aqui permanecem, orientando-as 

para que sigam os preceitos ditados pelo Pai Boníssimo, durante 

sua permanência terrestre. 
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Hoje, mais do que nunca, os cuidados com o planeta se 

tornou prioridade intransferível, devido ao estado de degradação 

a que chegou. 

Em pouco tempo, a atmosfera terrestre estará muito 

contaminada, pondo em risco grande parcela das criaturas que 

aqui vivem. E a carência da água potável é outra preocupação 

que precisa de soluções urgentíssimas, para que o precioso 

líquido, fundamental para a sobrevivência da humanidade, volte 

a ser preservado. 

No tocante à educação os Mentores do Alto já vêm 

atuando com muita atenção, para que as novas gerações deste 

Terceiro Milênio recebam, desde o nascimento, as bases para a 

sua evolução cultural, moral e espiritual, tripé fundamental, 

responsável pela sua educação global, pois de nada adianta 

receber uma educação voltada apenas para a sua cultura geral, 

quando os aspectos morais são o alicerce desse processo como 

um todo. E o conhecimento espiritual, onde cada criatura terá a 

oportunidade de receber os ensinamentos do Pai Altíssimo, os 

quais serão a base para a evolução do seu espírito, enquanto 

encarnado. 

E, para completar, é preciso adequar a vida das criaturas 

para a importância da convivência social, seja no seio da família 

ou no relacionamento escolar e no trabalho, pois esse é um dos 

canais que a humanidade terrestre não vem cuidando de modo 

correto há muito tempo, os quais têm sido os geradores de todo 

o tipo de desencontros e de muita desarmonia entre os irmãos 

terrestres. 
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2 - Sobre a Insegurança Geral das Criaturas nos 

Últimos Anos 

Os problemas sociais de todos os tipos e em todos os 

continentes têm sido um dos maiores responsáveis por essa onda 

de insegurança que vem se estendendo por toda a parte, há 

décadas. 

Começa após o nascimento, quando a criança deixa de 

receber uma alimentação mínima para o seu desenvolvimento, 

acarretando graves problemas, afetando seu desenvolvimento 

físico e mental, com atrofia cerebral em muitos casos. 

Esse processo continuado de falta de alimento irá aos 

poucos afetar, também, o seu desenvolvimento intelectual, o que 

irá acarretar dificuldades no aprendizado, na realização de 

tarefas, das mais simples às mais complexas, resultando em uma 

criatura sem condições para a realização das atividades exigidas 

durante a sua existência. 

Essa criatura será mais um pária da sociedade, 

engrossando os grupos de desocupados, sem recursos para 

sobreviver e, portanto, candidatos a participar das convulsões 

sociais, quase sempre resultando em desordem e total 

insegurança para aqueles que buscam viver em paz e em 

harmonia. 

A solução para essa situação leva algum tempo, uma vez 

que depende, de um lado, da boa vontade dos responsáveis por 

essa criatura: seus pais e de outro os governantes, responsáveis 

por oferecer as condições mínimas de vida para a família. 

 



Franco Zucca 

 

3 - A Intervenção Divina na Vida das Criaturas deste 
Planeta 

A vida na Terra nunca foi agradável, pelo contrário, 

sempre exigiu de todos os encarnados muito esforço e 

sacrifícios de toda ordem. 

Até o final do século XIX, pelos idos de 1800, a 

humanidade terrestre vivia dias muito difíceis, com todo o tipo 

de dificuldades, falta de alimentos, água escassa, condições de 

higiene muito precária, alto nível de analfabetismo, com uma 

expectativa de vida que não ultrapassava os quarenta anos de 

idade. 

O século XX, mormente ter vivido na sua primeira 

metade duas grandes guerras teve, a partir do início da década 

de cinquenta um desenvolvimento vertiginoso, o qual permitiu a 

melhoria das condições de vida para os habitantes de vários 

continentes. 

Mas, ainda restaram muitos outros onde a miséria, a falta 

de condições dignas de vida continuou como sempre foi e para 

muitos perdura do mesmo jeito até hoje. 

Se analisarmos a luz do espiritualismo essa situação tem 

uma razão, a qual nem sempre entendemos: a oportunidade para 

que essas criaturas, que vivem nesses ambientes e nessas 

condições, terem a oportunidade de se redimir de vidas 

passadas, quando negligenciaram o que lhes foi oferecido pelo 

Pai, deturpando o uso e o seu modo de viver. 

Agora estão tendo a oportunidade de viver suas vidas de 

outro modo, para entenderem melhor os erros cometidos em 

épocas pretéritas. 
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É claro que, enquanto seu espírito se encontra revestido 

da veste carnal, apenas perceberá o sofrimento por que está 

passando, mas depois de desencarnado compreenderá os 

motivos desta última existência de sofrimento e as limitações de 

toda ordem a que foi submetido. 

Essa é a oportunidade abençoada que o Pai oferece a 

todos nós, para que possamos seguir nosso crescimento 

espiritual, ainda que aparentemente com sofrimento e a passos 

muito lentos. 

Aos poucos, a humanidade terrestre vai se modificando, 

como já vem acontecendo há séculos, buscando os valores 

espirituais que lhe são oferecidos diariamente, para encontrar o 

verdadeiro caminho de paz e harmonia, preconizado pelos 

Senhores do Alto, seguindo a vontade maior do Pai Boníssimo 

para todos os seus filhos. 

A Presença Divina na vida de todos os encarnados e 

desencarnados é a maior garantia de que a Espiritualidade é o 

melhor caminho a ser seguido todos os dias, pois é através dele 

que conseguimos crescer, elevando, mais e mais, o nosso 

espírito imortal. 

Entretanto, nem sempre conseguimos seguir esse 

caminho em linha reta, pois são muitos os obstáculos que se 

interpõem durante nossa trajetória, exigindo de nós o equilíbrio 

e a perseverança constantes, para alcançarmos os nossos 

verdadeiros objetivos.  

Viver tendo a certeza de que temos a orientação e o 

apoio do nosso Pai Altíssimo, o tempo todo, nos dá uma 

segurança muito grande, pois basta pedir a Ele o que 

necessitamos que, imediatamente seremos ouvidos e o melhor, 
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perceberemos através do nosso ouvido interno, a orientação 

correta para resolver a situação. 

E para que possamos ouvi-Lo basta acreditarmos e nos 

concentramos mentalmente naquilo que pedimos. 

Nem sempre é fácil, mas com a prática isso ficará 

fazendo parte de nós, como respirar. 

Experimente e em pouco tempo terá ao seu lado a 

presença Divina orientando de modo harmonioso seus passos, 

enquanto aqui permanecer. 

Sempre voltamos a falar dessas duas palavras mágicas: 

Orar e Vigiar. 

Lembre-se sempre do poder que ambas irradiam em 

nosso espírito. 

Aqueles que dedicam alguns minutos do seu dia para 

uma prece, para mentalizar o bem, a harmonia, a paz, com 

certeza estarão sempre abrindo seus corações para que a 

Bondade Divina possa penetrar e alimentar seus espíritos, 

dinamizando-os para sua elevação constante, encaminhando-o 

no sentido de participar das Correntes Espirituais Benéficas, 

sempre atuando em favor da elevação espiritual de todos. 

Por isso, caros irmãos, estejam sempre vigilantes em 

relação ao seu modo de ser e de viver, não permitindo que os 

maus pensamentos tomem conta de vossas mentes, exercitando-

a sempre, através da prática da mudança de pensamento, quando 

algo esteja perturbando. 

Essa pratica segue uma das leis da física, que afirma que 

dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar. 
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Do mesmo modo, dois pensamentos não podem ocupar a 

mesma mente ao mesmo tempo. 

A Mente Divina colocou à nossa disposição inúmeros 

atrativos, sempre próximos dos nossos olhos, para que possamos 

vibrar harmoniosamente enquanto os vemos e ouvimos. 

Assim são as flores, os pássaros com seus cantos, a 

beleza das matas, dos rios, dos mares, do céu azul, todos 

irmanados e colocados sob os nossos olhos sempre. 

Mas é preciso que nos habituemos a vê-los, pois a 

maioria das criaturas sequer percebem essas maravilhas 

abençoadas, preocupadas com os seus problemas materiais. 

Praticando o olhar e o ouvir essas belezas divinas, 

estaremos nos transportando para outra dimensão além da nossa, 

absorvendo o néctar divino que nosso Pai Boníssimo coloca à 

nossa disposição. 

Comece desde já a praticar esse abençoado exercício e 

ireis perceber o quanto é gratificante para os vossos olhos e o 

vosso espírito. 
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4 – Um Novo Olhar Espiritualizado 

 

 Conforme já foi dito em outras obras, o milênio em curso 

trás muitas novidades para todas as criaturas aqui presentes, 

muitas delas ainda desconhecidas, outras uma aprimoração de 

conhecidas antigas. 

 Podemos enumerar centenas de novidades, entre as ainda 

desconhecidas e as aprimorações das conhecidas, nas áreas da 

saúde, da educação, da habitação e do meio ambiente em geral. 

 Infelizmente as criaturas vivendo neste terceiro milênio, 

ainda continuam com a mentalidade do milênio anterior, na sua 

grande maioria, repetindo os hábitos antigos, muitos deles 

ultrapassados, pensando e agindo de modo contrário ao que 

atualmente os mais novos vêm seguindo, principalmente em 

relação à utilização dos novos recursos disponíveis para uma 

vida mais confortável, em todos os sentidos. 

 Um, entre milhares de outros exemplos do dia a dia é a 

comunicação, onde milhares de criaturas ainda se utilizam de 

redigir e enviar cartas para parentes e amigos, ambos vivendo 

em grandes centros ou cidades mais desenvolvidas, recurso que 

praticamente desapareceu, diante da extraordinária evolução dos 

meios de comunicação, com o advento da informática e da 

internet. 

 Aqueles que têm ao seu dispor esses novos meios para se 

comunicar instantaneamente, mas continuam se utilizando a 

quase falecida carta enviada pelo correio, ou não conseguiram 

absorver as novas tecnologias, ou teimam em continuar fazendo 

uso do recurso que sempre usaram. 
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 Se o motivo é, até agora, não ter conseguido entender 

como usar os novos recursos oferecidos pela tecnologia da 

informação, sempre é possível recorrer aos mais novos para 

aprender, ou mesmo participar de cursos de treinamento 

gratuitos no uso desses recursos. 

 Muitos outros exemplos podem ser apresentados, 

similares a esse, onde a criatura, de algum modo fica alheia à 

evolução humana, oferecida pelos novos recursos disponíveis, 

com o objetivo de melhorar as condições de vida da 

humanidade. 

 É muito importante que todos os que aqui vivem neste 

momento maravilhoso, quando o planeta-mãe segue o seu 

caminho de evolução espiritual, se conscientizem da 

importância de acompanhar o ritmo evolutivo, disponível para 

que possam evoluir, também, no ritmo terrestre. 

 As Entidades Espirituais Superiores, responsáveis pelo 

acompanhamento do processo de crescimento evolutivo da Terra 

e dos seus habitantes, insistem sempre que tudo deve evoluir 

nada deve ficar estagnado, pois esse é o principal objetivo 

divino. 

 E essa evolução estará permitindo que o planeta e seus 

hospedeiros apresentem sempre um novo olhar espiritualizado. 
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5 - O Modo de Vida de Cada Criatura 

 

Cada criatura que se encontra no orbe terrestre, a partir 

do nascimento até o início da adolescência tem um modo de 

vida muito parecido com as demais dessa idade. 

A partir da adolescência, nos casos onde ela irá trabalhar 

a situação muda e é quando seu modo de vida passa a ser 

diferente das que apenas continuam a se dedicar ao estudo. 

Os horários mudam, as responsabilidades passam a fazer 

parte do seu cotidiano, o respeito aos horários são exigidos 

diariamente, fazendo com que sua vida se transforme 

radicalmente. 

Essas novas obrigações vindas junto com o trabalho 

serão da maior importância para o seu futuro, pois é o primeiro 

passo para a independência em relação à rotina vivida no 

período anterior, quando seus pais ditavam as ordens e 

estabeleciam as suas responsabilidades diárias. 

Esse passo a frente, com certeza irá lapidar sua 

personalidade, a qual, pouco a pouco estará apresentando um 

novo aspecto, mais firme, seguro e, o mais importante, digno de 

respeito perante seus familiares, colegas de escola e do trabalho. 

Tem início, a partir de então, uma nova criatura, pronta 

para vivenciar de maneira equilibrada sua vida adulta, pessoal e 

profissional. 

Novos ideais passam a fazer parte da sua mente, os quais 

irão tomando forma à medida que seus objetivos vão se 

materializando. 
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Os pensamentos, agora voltados para o futuro, estarão 

auxiliando o viver diário, moldando-se de acordo com os passos 

que irão sendo dados em direção aos seus verdadeiros objetivos. 

Esses objetivos, fruto dos seus pensamentos, quase 

sempre inspirações que aos poucos se tornam realidade, depois 

de concretizados abrirão espaço para novos pensamentos, pelo 

mesmo processo anterior, os quais serão o modo impulsionador 

de sua vida neste planeta abençoado. 

Para que esse processo seja realizado de modo correto e 

harmonioso é muito importante que a criatura tenha sempre em 

sua mente e no seu coração, os valores espirituais emanados 

pela sua consciência, a qual é o veículo propulsor de tudo, 

durante sua curta permanência, enquanto encarnado. 

Muitas são as criaturas que seguem as inspirações 

recebidas pela mente consciente durante toda a sua vida, tendo 

uma existência encarnatória muito equilibrada e de progresso 

material e espiritual. 

Outras, infelizmente, duvidando dos próprios 

pensamentos amargam uma existência terrena de muito 

sofrimento e desencontros de toda ordem, durante sua 

permanência no planeta. 

Felizmente este novo milênio vem proporcionando a um 

maior número de criaturas aqui presentes, a oportunidade de 

modificarem seu modo de pensar e agir, abrindo suas mentes 

para aceitarem esse auxílio espiritual maravilhoso oferecido pelo 

nosso Pai Altíssimo. 

Nesta e nas próximas décadas a humanidade terrestre 

estará modificando de modo drástico sua vida, voltando-se para 
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os valores espirituais que vêm sendo colocados à disposição de 

todos, com o objetivo de transformar a vida na Terra, envolta de 

muita paz e harmonia e o crescimento espiritual de todos. 

Para que isso se realize plenamente é necessário o 

empenho de todos os que aqui vivem, pois cada um é 

responsável pelo progresso e desenvolvimento espiritual de 

todos, deste planeta abençoado que os acolhe. 

O Pai Altíssimo vem inspirando a todos para que ajustem 

seus pensamentos e ações voltando-se o mais rápido possível 

para as ações relacionadas ao seu crescimento espiritual. 

Esse é o caminho natural para que a humanidade aqui 

presente possa evoluir de modo correto, passando a viver 

plenamente a Espiritualidade. 

As mudanças acontecem o tempo todo, nada fica inerte, 

tudo está sempre em movimento e a nossa mente também deve 

estar sempre se movimentando, visando o nosso 

desenvolvimento físico, mental e espiritual. 

Esse exercício, vivido diariamente, nos oferece as 

condições ideais para o nosso verdadeiro crescimento espiritual. 

Somente a prática e a dedicação diária podem nos levar a 

esse crescimento espiritual, que é o caminho verdadeiro para a 

evolução das criaturas e do planeta que as hospeda. 

 

 

 

 

 



 Como Modificar seu Modo de Vida 

 

19 

 

6 - Mudanças no Modo de Vida da Família 

 

 A vida das famílias durante este Terceiro Milênio vem 

sendo alterada de modo ainda pouco perceptível, mas muita 

coisa já mudou, em parte devido às condições que vem sendo 

impostas pelas alterações que o planeta vem obtendo e em parte 

pela mudança do modo de pensar e agir das criaturas aqui 

presentes. 

 Essas alterações são necessárias para que a humanidade 

terrestre se adapte às novas condições de vida em andamento, 

principalmente em relação ao novo estilo de comportamento, 

que os Mentores do Alto vêm implantando na mente de todos os 

que aqui vivem e, principalmente nas criaturas que estarão 

encarnando e reencarnando nos próximos anos. 

 

 A vida na Terra está se modificando de modo a permitir 

que todos possam viver num ambiente mais espiritualizado e 

para isso muito dos conceitos até agora válidos vêm sofrendo 

mudanças importantes, para que isso seja possível. 

Aos poucos as criaturas também estarão se modificando, 

se ajustando a essa nova vida, a qual será mais espiritualizada 

em todos os sentidos. 

 

 As condições de vida tumultuada que a humanidade 

terrestre vem enfrentando, desde o início deste Terceiro Milênio 

é um dos aspectos que demonstram essa mudança do modo de 

vida, em todos os quadrantes do planeta. 
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 Mas como as mudanças exigem um período de 

adaptação, os resultados somente aparecerão depois de algum 

tempo. 

 Infelizmente as reações das criaturas, influenciadas pelas 

correntes espirituais negativas, tem sido as piores possíveis, 

algumas delas caminhando para a destruição do planeta, situação 

que tem exigido a intervenção enérgica das Correntes Espirituais 

Superiores para que a Terra não enfrente algo pior. 

 O quadro atual contradiz toda e qualquer afirmação que 

se faça sobre os destinos harmoniosos do planeta e daqueles que 

aqui se encontram, diante da total desarmonia das criaturas, sob 

todos os aspectos. 

 Alguns dirão que é “sinal dos tempos”, outros mais 

sensíveis perceberão que se trata de mudanças, já preconizadas 

pelo Alto, para este milênio, diante da elevação espiritual da 

Terra. 

 Talvez a soma dessas duas opiniões caracterize o quadro 

em que vivemos no momento. Mas mudanças maiores estão a 

caminho e em pouco tempo, menos de uma década, a 

humanidade terrestre terá se libertado desse quadro doloroso, 

em que vive atualmente. 

 Aqueles que não entenderam ou não aceitaram as 

mudanças em curso terão a oportunidade de migrar para outro 

orbe vibrando em consonância com o seu modo de pensar e agir, 

liberando este planeta e seus habitantes para uma nova vida a 

caminho da espiritualidade. 
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7 – Palavras Finais 

 

Conforme mencionado na abertura desta obra, ela 

complementa a obra anterior intitulada “Mensagens Espirituais 

sobre os Fatos do Dia”, mostrando outros aspectos que a 

humanidade terrestre vem vivenciando desde o início do 

Terceiro Milênio, em curso. 

 

Há, com certeza, inúmeras outras situações que todos os 

que aqui vivem participaram ou ainda virão a participar. 

 

As modificações que o planeta vem sofrendo estarão 

afetando, de algum modo, diretamente todos os seres que aqui 

vivem, agora ou no futuro, daí a importância de tomarem 

conhecimento, desde já, dos principais pontos que poderão 

afetar suas vidas. 

 

Aos poucos, todos irão se adaptando à nova rotina da 

vida no planeta, a qual tem todas as condições para melhorar, 

em muito, as condições de vida de todos, mas para que isso seja 

verdadeiro é preciso que cada um procure agir do modo mais 

correto, sempre seguindo os preceitos ditados pelo Alto. 

 

Irmãos da Corrente Espiritual da 

Fraternidade do Triângulo de Diamante, 

sob a orientação do Irmão Roberto 



Franco Zucca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra iniciada em janeiro e concluída em junho de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATERNIDADE DO TRIÂNGULO DE DIAMANTE 
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Conheça todas as obras psicografadas por Franco 

Zucca, publicadas e disponíveis para aquisição no site da 

Agbook: www.agbook.com.br  

 

A VIDA NO TERCEIRO MILÊNIO 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o endereço: 

https://www.agbook.com.br/book/25025--

A_Vida_no_Terceiro_Milenio 

http://www.agbook.com.br/


Franco Zucca 

EDUCAÇÃO – NOVOS RUMOS 

 

 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o 

endereço:https://www.agbook.com.br/book/26964--

Educacao__Novos_Rumos 

 

 

https://www.agbook.com.br/book/26964--Educacao__Novos_Rumos
https://www.agbook.com.br/book/26964--Educacao__Novos_Rumos
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OS DESTINOS DA HUMANIDADE DO TERCEIRO MILÊNIO 

 

 

 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o 

endereço:https://www.agbook.com.br/book/26794--

Os_Destinos_da_Humanidade_do_Terceiro_Milenio 

https://www.agbook.com.br/book/26794--Os_Destinos_da_Humanidade_do_Terceiro_Milenio
https://www.agbook.com.br/book/26794--Os_Destinos_da_Humanidade_do_Terceiro_Milenio
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A VIDA EM HARMONIA 

 

 

 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o 

endereço:https://www.agbook.com.br/book/31032--

A_Vida_em_Harmonia 

 

https://www.agbook.com.br/book/31032--A_Vida_em_Harmonia
https://www.agbook.com.br/book/31032--A_Vida_em_Harmonia
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A CIÊNCIA DO FUTURO – volume 1 

 

 

 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o 

endereço:https://www.agbook.com.br/book/32492--

Ciencia_do_Futuro__volume_1 

https://www.agbook.com.br/book/32492--Ciencia_do_Futuro__volume_1
https://www.agbook.com.br/book/32492--Ciencia_do_Futuro__volume_1
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A CIÊNCIA DO FUTURO – volume 2 

 

 

 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o 

endereço:https://www.agbook.com.br/book/32496--

Ciencia_do_Futuro__volume_2 

 

https://www.agbook.com.br/book/32496--Ciencia_do_Futuro__volume_2
https://www.agbook.com.br/book/32496--Ciencia_do_Futuro__volume_2
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CIÊNCIA ESPIRITUALISTA - HOJE E NO FUTURO 

 

 

 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o 

endereço:https://www.agbook.com.br/book/32605--

Ciencia_Espiritualista__Hoje_e_no_Futuro 

https://www.agbook.com.br/book/32605--Ciencia_Espiritualista__Hoje_e_no_Futuro
https://www.agbook.com.br/book/32605--Ciencia_Espiritualista__Hoje_e_no_Futuro
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CONDIÇÕES COMPORTAMENTAIS DO HOMEM DO 

TERCEIRO MILÊNIO 

 

 

 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o 

endereço:https://www.agbook.com.br/book/31607--

Condicoes_Comportamentais_do_Novo_Homem_do_Terceiro_Milen

io 

https://www.agbook.com.br/book/31607--Condicoes_Comportamentais_do_Novo_Homem_do_Terceiro_Milenio
https://www.agbook.com.br/book/31607--Condicoes_Comportamentais_do_Novo_Homem_do_Terceiro_Milenio
https://www.agbook.com.br/book/31607--Condicoes_Comportamentais_do_Novo_Homem_do_Terceiro_Milenio
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TRÊS MENSAGENS ESPIRITUAIS 
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endereço:https://www.agbook.com.br/book/31083--

Tres_Mensagens_Espirituais 

https://www.agbook.com.br/book/31083--Tres_Mensagens_Espirituais
https://www.agbook.com.br/book/31083--Tres_Mensagens_Espirituais
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VIVENDO EM PAZ E COM FÉ NESTE TERCEIRO MILÊNIO 

 

 

 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o 

endereço:https://www.agbook.com.br/book/31702--

Vivendo_em_Paz_e_com_Fe_neste_Terceiro_Milenio 

 

https://www.agbook.com.br/book/31702--Vivendo_em_Paz_e_com_Fe_neste_Terceiro_Milenio
https://www.agbook.com.br/book/31702--Vivendo_em_Paz_e_com_Fe_neste_Terceiro_Milenio
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VIVENDO A NOVA ERA ESPIRITUAL DA TERRA 

 

 

 

 

 

 

Para obter mais detalhes sobre esta obra acesse o 

endereço:https://www.agbook.com.br/book/56335--

VIVENDO_A_NOVA_ERA_ESPIRITUAL_DA_TERRA 

https://www.agbook.com.br/book/56335--VIVENDO_A_NOVA_ERA_ESPIRITUAL_DA_TERRA
https://www.agbook.com.br/book/56335--VIVENDO_A_NOVA_ERA_ESPIRITUAL_DA_TERRA
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COMO ENFRENTAR AS SITUAÇÕES VIVIDAS NO 
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Como_Enfrentar_as_Situacoes_Vividas_no_Dia_a_Dia 

https://www.agbook.com.br/book/135586--Como_Enfrentar_as_Situacoes_Vividas_no_Dia_a_Dia
https://www.agbook.com.br/book/135586--Como_Enfrentar_as_Situacoes_Vividas_no_Dia_a_Dia
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