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Desejamos que o amor esteja 
nos corações juvenis, pois 

entendemos que essa virtude 
nos equilibrará e nos guiará 

nas turbulências do mundo e 
oferecemos essa obra como 

um meio de prevenção e 
alerta para as perturbações 

pelas quais passa nosso 
planeta. 
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A ação das 

trevas e  

o poder da 
luz 
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      “Se o homem vive violentando o físico no sexo, na 
droga, no álcool e no ódio, ele também desenvolve as 
rodas energéticas (chacras), mas em vez de captar 
intuições benéficas, liga-se a mentes trevosas e se 
afunda com mais intensidade nos vícios. [...] Quem 
leva uma vida desregrada é sede de espíritos 
trevosos e os vícios contribuem para a destruição do 
perispírito.”  

(Luiz Sérgio, Driblando a dor, p. 255-257). 
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       “A Treva pode organizar, 
e organiza infernos de 
vasta e aterrorizadora 
expressão; contudo, 
sempre que semelhantes 
quistos ameaçam a 
estabilidade planetária, a 
intervenção superior lhes 
promove a desintegração” 

(Áureo, Universo e vida, 8. ed., p. 93) 
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       “[...] as trevas podem 
realmente assustar-nos e ferir-
nos, sempre que nossos erros 
voluntários nos colocam ao 
alcance de sua maldade. Basta, 
porém, que nossa opacidade 
reflita um único raio do Amor 
Divino, para que nenhuma força 
maligna possa exercer sobre 
nós qualquer poder.” 

(Áureo, Universo e vida, 8. ed., p. 94). 
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      “Nós não somos marionetes do 
destino, porque podemos 
mudar o nosso destino a cada 
momento através do livre-
arbítrio, da nossa opção”. 
(Divaldo Franco, Eu me amo, 
E.... P.90 de I e a Família. 
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