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Divulgação NASA

Vida alienígena é tema de Fórum global
Chasma Boreale, um dos
acidentes geográficos da
superfície de Marte

O
XX

Jornal O Globo de
9/01/13, publicou matéria
assinada pela jornalista Renata Cabral com a seguinte
manchete: Humanidade deve
começar a se preocupar com
descoberta de vida alienígena, segundo o relatório do
Fórum Econômico Mundial.

A Doutrina Espírita se referia à pluralidade dos mundos
habitados há quase um século
e meio atrás. Eis porque Allan
Kardec declarou: "Deus povoou de seres vivos todos os
mundos, concorrendo esses
seres ao objetivo final da Providência...". Página 7

Grandes tragédias

Reprodução

Mortes na Boate Kiss
A solução para esse aparente enigma está
XX

na palingenesia, na lei da reencarnação, a única que pode explicar com lógica as diferenças
individuais e coletivas na Humanidade. Por
meio das vidas sucessivas, podemos entender

perfeitamente o funcionamento da lei de ação
e reação, a mesma que age sobre o indivíduo,
a família, a nação, as raças, enfim, o conjunto
dos habitantes dos mundos, os quais formam
individualidades coletivas... Páginas 10 e 16
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A cantora Paula Fernandes é
vítima de intolerância religiosa
A intolerância religiosa atingiu a cantora Paula
XX

Milhares de pessoas fazem passeata em homenagem às 231 pessoas que morreram vítimas do incêndio na Boate Kiss

A bênção do magnetismo
Foi nesse campo que Allan Kardec
XX

mergulhou, de forma segura e clara, e
vinculou o Espiritismo ao Magnetismo
de uma maneira muito mais ampla e
rica do que qualquer outra doutrina. E
assim o fez porque seria praticamente
impossível se compreender, com segurança e base, a mediunidade em geral,
mas especialmente a de efeitos físicos,
bem como toda e qualquer terapia
com os chamados passes. Página 14

Apresentamos de forma inédita Jacob Melo, o mais novo articulista do Correio Espírita. Em
breves linhas definimos como um
estudioso, pesquisador, escritor e
palestrante espírita. Residindo em
Natal/RN, formado em Engenharia Civil e pós-graduado em Psicanálise. Conferencista de projeção
internacional sobre temas de Espiritismo e Magnetismo.

Estamos no ano 2018
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Fernandes. Ela declarou em entrevista a João Dória
Jr., no programa “Show Business”, que segue o Espiritismo. “Tenho comigo que só a doutrina espírita
ou algo ligado a isso justifica muitas coisas que eu
sinto; meu dom. Eu acho que a gente nunca está
sozinho, eu não componho sozinha”. Página 5

A felicidade não
é deste mundo
A felicidade não é deste mundo. Esta
XX

Jacob Melo

Estejamos atentos:
a criança imita o que vê.
Página 5
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é uma frase que consta do Livro Bíblico,
dos Provérbios de Salomão, em que o sábio Rei diz com todas as letras que, mesmo que o homem terreno tivesse toda
a fortuna, toda a saúde, todo o poder e
toda a beleza física, ainda assim não seria
completamente feliz. Página 8

Severidade das leis
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