
Prezados(as), saudações fraternas.
A partir da 3ª reimpressão alguns ajustes fi zeram-se necessários na obra “No 

rumo do mundo de regeneração”. Abaixo seguem discriminadas todas as altera-
ções para os leitores que adquiriram as reimpressões anteriores.

Fazendo votos de muita saúde e paz, agradecemos a atenção.

FRANCO, Divaldo Pereira; MIRANDA, Manoel Philomeno de [Espírito]. No rumo 
do mundo de regeneração. 1. ed. Salvador: LEAL Editora, 2020.

PÁGINA LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE

9 12 Da lei de sociedade Da lei do progresso

23 13 redentores redentoras

57 8 Malvina Amália

57 15 Malvina Amália

62 31 XII XIII

69 24 5 de outubro de 1571 7 de outubro 1571

70 11 Amália Malvina

70 13 Malvina Amália

73 14

Havia abusos do poder e da
conduta, sem dúvida, mas al-
guns eram profundamente 

devotados à Causa do Cristo e 
à libertação de Jerusalém, em 
razão da ignorância histórica e 

da intolerância medieval.

Havia abusos do poder e da
conduta, sem dúvida, em razão 

da ignorância histórica e da
intolerância medieval, mas 

alguns eram profundamente 
devotados à Causa do Cristo e à 

libertação de Jerusalém.

90 2 impedia-o impedia-os

97 8 tem recebido não tem recebido

106 1 o surgimento haveria o surgimento

123 14 signifi cantivo signifi cado

ERRATA

LIVRARIA ESPÍRITA
ALVORADA EDITORA



PÁGINA LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE

126 30

Cláudio aplicou-lhe energias balsâ-
micas e ela foi desligada da dedi-

cada sensitiva e conduzida à outra 
sala, onde permaneceria

adormecida até ser transferida para 
a nossa Comunidade espiritual.

Cláudio aplicou-lhe energias balsâ-
micas e ele foi desligado da dedi-

cada sensitiva e conduzido à outra 
sala, onde permaneceria

adormecido até ser transferido para 
a nossa Comunidade espiritual.

132 28 dominem-lhes domine-lhes

133 11 As resistências físicas e morais – As resistências físicas e morais

137 26 Amália Malvina

138 9 Gracindo Gumercindo

156 10

Cada momento aplicado na ação 
de crescimento interior

no cumprimento dos deveres 
retos constitui valiosa

aquisição para o processo de 
crescimento interior.

Cada momento aplicado no 
cumprimento dos deveres retos 
constitui valiosa aquisição para o 

processo de crescimento 
interior.

157 27 quinto sexto

167 1 Gracindo Gumercindo

173 30 Gracindo Gumercindo

175 26 onanismo nanismo

179 20 Gracindo Gumercindo

183 12 Amália Malvina

183 30 Amália Malvina

184 28 nos nós

198 9 da mente a ação da mente à ação

207 9 os desencarnado os desencarnados

208 29 Gracindo Gumercindo

211 11
Quilombo dos Palmares

(de Pernambuco)
Quilombo dos Palmares

(de Pernambuco e Alagoas)

251 5 Eudalbo Cláudio

258 17 Gracindo Gumercindo

264 9 felino lupino

264 20 nas arrepiantes atrocidades as arrepiantes atrocidades.

276 22 na parte superior, na crosta para na parte superior, na crosta, para

276 16

A constituição física do lugar era 
bem parecida com a Terra de 

alguns bilhões de anos de
organização e habitabilidade

A constituição física do lugar era 
bem parecida com a Terra de 

alguns bilhões de anos atrás da 
sua organização e habitabilidade

281 7
de almas felizes e de má

catadura
de almas felizes e as de má

catadura

297 4 espiritualidade das paixões espiritualidade nas paixões


