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Domingo (26/4/2020) – Exposição SEJ – “live” 

 

- Abertura: Cap. 93 – “Altar íntimo” – livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito 

Emmanuel. 

 

 

“Abominação devastadora” [A Gênese – As Predições (3ª parte) – Sinais precursores] 

 

 
(Daniel 9, Mc, Mt, Lc, Apocalipse) Daniel 9:27, Daniel 11:31 e Daniel 12:11 (profecia das setenta 

semanas). 

 

 

1) Divaldo Franco na 22ª Conferência Estadual Espírita, promovida pela Federação 

Espírita do Paraná (FEP) em 13/março/2020 

Título: “A Conquista da Paz”  

https://www.youtube.com/watch?v=6vL4L4XlLkc&feature=youtu.be  [1:06:34] 

 

Divaldo, entre tantas belas falas, comenta que a pandemia havia sido deflagrada em 

vez da agressão nuclear que se desenhava no cenário político planetário. 

 

2) Entrevista dada por Divaldo ao presidente da FEP após a palestra acima. Dentre 

outras respostas dadas às perguntas formuladas, Divaldo descreve o assédio 

obsessivo das sombras que o perturbou com sucesso, até que orando a Jesus, 

recebeu elevada proteção espiritual que realizou a exposição através dele. 

https://www.youtube.com/watch?v=RxQnE0a1Vm8  [52:27] 

 

- 4 abril 2004, segundo Divaldo, Espíritos muçulmanos e judeus unidos comunicaram-

lhe estarem em guerra contra os cristãos (especialmente os espíritas, que repetem os 

cristãos da primeira hora); vide obras de André Luiz (Libertação) e Manoel Philomeno 

de Miranda (Trilhas da Libertação: prazer, poder, posse e vaidade) sobre a ação das 

forças do atraso. 

 

3) Posteriormente, em vídeo cuja referência não consegui encontrar, Divaldo 

comenta que, assim como as trombetas tocaram em Nosso Lar para anunciar o 

início da 2ª guerra mundial, tocaram novamente no dia 15/setembro/2019 para 

anunciar o início da pandemia. (salvo alguma imprecisão de memória) 

 

4) Depois disso, fomos atingidos por uma verdadeira avalanche de palestras, textos, 

vídeos etc. sobre a pandemia. Citamos uma que consideramos excelente, de 

Alberto Almeida (22/março): 

https://youtu.be/SmtyLjCjZmA [1:07:28] 
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5) O que nos diz a Doutrina dos Espíritos: 

O Livro dos Espíritos – Parte terceira: Das Leis Morais – Cap. VIII: Da lei do 

progresso – item: Marcha do progresso – questão 783 

 

6) Deve-se ler também:  

O Livro dos Espíritos – Parte terceira: Das Leis Morais – Cap. VI: Da lei de 

destruição – item: Flagelos destruidores 

 

7) (Mensagem psicofônica do Espírito Bezerra de Menezes recebida pelo médium 

Divaldo Pereira Franco, no encerramento da Reunião Ordinária do Conselho 

Federativo Nacional, realizada em Brasília, em 11 de novembro de 2018.) 

https://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/peregrina-luz-anuncia-o-amanhecer-de-

uma-nova-era/  (14/11/2018) 

 

Relembremos qual foi o panorama do comportamento humano, no Brasil, que sabemos 

melhor, naquele ano de 2018 ...  

dissensões* de toda ordem, cujo motivo principal foram as eleições para presidente ... 
 

* Ante dissensões: cap. 29 do livro Leis Morais da Vida (Divaldo/Joanna) 

 

Dissensão: Falta de entendimento; divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas. Condição de 

disputa, litígio, desavença: “as dissensões entre pais e filhos estragam suas relações”. 

 

 

8) (Mensagem psicofônica ditada pelo Espírito Bezerra de Menezes ao médium 

Divaldo Pereira Franco em 10 de novembro de 2019, no encerramento da 

reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita 

Brasileira realizada em Brasília, DF.) 

https://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/gloriosa-vitoria-da-luz-contra-a-treva/  

(13/11/2019) 

 

Portanto, após esses sinais que se somam às informações que já conhecemos da 

codificação espírita, por exemplo, as contidas nas partes finais do livro A Gênese, São 

chegados os tempos: sinais dos tempos e a geração nova, além de outros textos em 

Obras Póstumas, leiamos juntos  

 

9) [capítulo XIII do evangelho de Marcos, na tradução de Haroldo Dutra Dias] 

 

 

Vejamos agora o que diz Kardec. 

 

10)  A Gênese - As Predições (3ª Parte) – Cap. XVII: Predições do Evangelho 

Sinais precursores: itens 47 a 58 
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