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Temos reparado que já há algum venho pedir.
tempo o fluxo de frequentadores de Caro leitor, você tem demonstrado ao 
nossa casa espírita vem diminuindo, seu próximo as maravilhas que o 

são variados os motivos em que possamos espiritismo fez para você e para sua família 
nos apegar para tentar encontrar uma ou você é daquele que tem vergonha em 
resposta para essa evasão. declarar que é espírita? 

O mais óbvio é que os serviços Você utiliza dos ensinamentos no seu dia 
realizados estão desagradando nossos a dia e quando questionado do porque de 
irmãos, outro motivo pode ser a agir assim você diz com todas as letras: 
multiplicação de trabalhos em outros Estou aprendendo a ser melhor, a fazer 
horários, o que faz com que algumas minha reforma íntima graças ao 
pessoas deixassem de comparecerem em espiritismo?
certo dia, mas estariam presentes em outro. Ou você é mais um que se esconde, muda 
O mais improvável é que o amigo ausente de assunto, disfarça sempre que lhe 
não está mais precisando das bênçãos que perguntam qual religião você professa.
nos são dispensadas na casa espírita. É só um alerta, mas não podemos 

Consequentemente se a última opção for esquecer a sublime frase de Emmanuel: ''A 
a verdadeira, pediria que me passassem a maior caridade que podemos fazer pela 
receita, pois alguns dias longe da casa e não doutrina espírita é a sua divulgação''.
digo sem as benesses do passe, mas sem o Portanto é simples, sempre que alguém 
contato com os ensinamentos, o clima tiver interesse sobre o espiritismo, livros ou 
salutar, a falta do contato com os meus centros espíritas, faça o melhor que puder 
confrades e confreiras, esgota-me as para que os questionamentos dessa pessoa 
energias, fazendo com que o meu cerne possam ser sanados, com certeza você 
clame para o retorno urgente a esse meu estará fazendo a sua parte.
segundo lar. Dia 02(dois) de Abril nosso magnífico 

Temos aqui um enigma e consultando médium Chico Xavier, se estivesse 
trabalhadores de outras casas descobri que encarnado, estaria completando 100 anos, 
a evasão é geral e mais uma vez me surge vão acontecer uma infinidade de eventos 
uma questão: Será que todos já acharam em comemoração a esta data, de congressos 
suas respostas ou estão encontrando melhor ao filme de sua vida, o país inteiro estará se 
conforto em outras religiões? mobilizando para homena-

Todos nós sabemos que o espírita não geá-lo, não fique de fora!
utiliza de proselitismo para atrair os ''fieis'' 
para o seu ''rebanho'', mas também não Tenham um ótimo mês na 
podemos ficar de braços cruzados, temos paz de Jesus.
que fazer algo, nos dispormos a trabalhar 
em prol a doutrina de Kardec e é isso que eu Inibmort

POR ONDE VOCÊ ANDA?

ocê já pensou na grandeza da passa pela vida da gente apenas por Ninguém fica. Todos passam uns pelos Vamizade? instantes. Gente que não prende ninguém e outros. 
Diz um grande pensador que quem a ninguém se prende. Há muita necessidade de criar um 

encontra um amigo, encontra um tesouro Gente sem amigos. Gente que apenas mundo de pessoas estrelas. Aquelas com as 
valioso. passa, sem iluminar, sem aquecer, sem quais todos os dias podemos contar. Todos 

A amizade verdadeira é sustentáculo marcar presença. Assim são as pessoas que os dias ver a sua luz e sentir o seu calor. 
para muitas almas que vivem sobre a face vivem na mesma família e que passam um Assim são os amigos estrelas na vida 
da Terra. Ela está presente nos lares e fora pelo outro sem serem presença. da gente. Pode-se contar com eles. Eles são 
deles, na convivência diária das criaturas. O importante é ser como as estrelas. presença. São coragem nos momentos de 

A amizade é tão importante que já foi Permanecer. Clarear. Estar presente. Ser tensão. São luz nos momentos de escuridão. 
comparada com muitas coisas de valor. luz. Ser calor. Ser vida. Ser amigo é ser São segurança nos momentos de desânimo. 

Um pensador anônimo compara a estrela. Ser estrela neste mundo passageiro, 
amizade com as estrelas, e aqueles que não Podem passar os anos, podem surgir neste mundo cheio de pessoas cometas, é 
têm amigos ele compara com os cometas, distâncias, mas a marca da amizade fica no um desafio, mas acima de tudo uma 
que vêm e vão, mas não permanecem, nem coração. Corações que não querem recompensa. 
iluminam como as estrelas. enamorar-se de cometas, que apenas É nascer e ter vivido e não apenas existir. E 

Diz ele mais ou menos assim: atraem olhares passageiros e passam. você? É cometa? Ou é estrela?" 
"Há pessoas estrelas e há pessoas São muitas as pessoas cometas. Livro ‘‘Momento Espírita’’ Vol. 1 FEP

cometas. Os cometas passam. Apenas são Passam, recebem as palmas e desaparecem. 
lembrados pelas datas que passam e Ser cometa é ser companheiro apenas por 
retornam. As estrelas permanecem. O Sol instantes. É explorar os sentimentos 
permanece. Passam-se anos, milhões de humanos. 
anos e as estrelas permanecem. Os cometas A solidão de muitas pessoas é 
desaparecem. conseqüência de não poderem contar com 

Há muita gente como os cometas, que alguém. É resultado de uma vida de cometa. 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues  
Tempeste.
leudimilatempeste@ 
hotmail.com

A GRANDEZA DA AMIZADE

 trabalho de moldar mentes 
humanas não é nada fácil, mas Otorna-se prazeroso quando você 

respeita e vê nessa pessoa, não um adulto 
em miniatura, mas um ser com 
qualidades, defeitos e acima de tudo, um 
espírito que também encontra-se em 
evolução e na maioria das vezes, num 
nível até mais elevado que o nosso.

A criança é um ser que para aprender 
necessita de exemplos, ou seja, atitudes 
que a levem a refletir e discernir o certo do 
errado. Nem sempre a pedagogia do grito 
dá certo, pois é preciso explicar, mostrar o 
que queremos que ela compreenda.

A pureza da criança faz com que 
minutos depois de uma bronca ou de uma 
briga mais séria seja esquecida. Para ela, 
aparentemente, nem aconteceu nada, mas 
é nessa hora que temos que lembrar que 
ela é um espírito que está sob nossa 
responsabilidade e tudo ficará gravado 
em seu perispírito, lembranças essas boas 
ou ruins.

Que possamos moldar essas mentes 
com muito carinho, para que as gravações 
possam ser apenas de coisas boas. 
Pensemos sempre nos cuidados e 
carinhos que nossos pais tiveram conosco 
e nos ensinamentos do Mestre Jesus que 
disse há mais de dois mil 
anos  atrás: “Vinde a mim 
as criancinhas”. 

 Luciana Beatriz Arioli 
Trombini

A PUREZA DA CRIANÇA



o longo de sua luminosa trajetória, – Como o senhor sabe, estou com um triviais: chuva, frio, cansa-
Chico experimentou inúmeros olho doente. ço, desinteresse, sono, vi-Aproblemas de saúde, sem permitir O guia não deixou barato: sita, mal-estar.

que os males físicos o inibissem. – E o outro, o que está fazendo? Ter dois Com relação a este 
Indagado, certa feita, se em algum olhos é luxo! último motivo, não se dão conta os médiuns 
momento sentira impaciência ou revolta, Chico conclui, após relatar o episódio: de que, freqüentemente, uma enxaqueca, 
explicou: – Poder trabalhar, não obstante a uma dor, uma tensão nervosa, um ânimo 

– Não sofro tanto assim, porque a doença, já é quase saúde. caído, decorrem da presença da entidade 
ciência médica está bastante avançada. *** que deverá comunicar-se por seu 
Tenho, por exemplo, um processo de Diariamente, milhões de brasileiros intermédio.
catarata inoperável e há décadas faço a justificam sua ausência no serviço, Os mentores espirituais antecipam a 
medicação em meus olhos, com muita apresentando atestados médicos, a ligação, a fim de que ocorra melhor 
calma, porque considero, conforme me informar que estiveram impossibilitados de familiaridade com o Espírito, favorecendo 
ensinou Emmanuel, que a possibilidade de exercer suas funções. a manifestação.
ver já é um privilégio. Há algo do chamado jeitinho brasileiro O médium, que deveria saber disso, 

Notável postura, não é mesmo, leitor em muitas dessas iniciativas, com as quais deixa de comparecer, por estar doente.
amigo? Um convite à reflexão em torno de se pretende matar o serviço. ***
males que não nos afligiriam tanto, se não Em relação às atividades espirituais e Em qualquer situação, no dia-a-dia, 
os imaginássemos capazes de paralisar filantrópicas, no Centro Espírita, acontece oportuno lembrar que o trabalho é o melhor 
nossas iniciativas e descolorir nossa com freqüência maior, lamentavelmente. remédio para nossos males.
existência. Isso porque não há necessidade de Como o próprio Chico ensina, trabalhar, 

A forma como o mentor espiritual atestado. Geralmente, os faltosos nem se mesmo estando doente, já é um começo de 
sedimentou-lhe essa convicção é bastante dão ao trabalho de avisar, ocasionando recuperação.
pitoresca. sérios embaraços em determinados setores. Espiritualmente, haverá demonstração 

Certa feita, lutando por debelar um Particularmente na atividade mediúni- mais exuberante de saúde do que alguém 
processo hemorrágico no olho direito, ca, tal comportamento é altamente danoso, disposto a servir, mesmo estando doente?
Chico deixou de participar dos trabalhos porquanto, não raro, um planejamento 
mediúnicos por dois dias. cuidadosamente elaborado pelos benfeito- Livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier 

Emmanuel veio vê-lo. res espirituais é prejudicado pela ausência de Richard Simonetti
– Por que não está trabalhando? de um ou mais participantes.
E Chico, ensaiando agastamento: Deixam de comparecer por motivos Colaboração: Edgar Feres Filho
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

SAÚDE É TRABALHAR

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

TEORIA E PRÁTICA
Adaptação de conto encontrado na 

Internet
confortável cadeira. fechado.

Ao seu lado sentou-se um homem, Justina ficou muito envergonhada ao 
ustina, adorável esposa do nosso abriu uma revista e começou a ler . perceber o lamentável equívoco. 
confrade Perfeitino,  aguardava o Quando ela tirou o primeiro biscoito - Essa não! Cometi um grande erro! Jmomento de embarque em um do pacote, o homem também tirou um. Aquele homem dividiu os biscoitos dele 

grande aeroporto.  Como tinha que Ficou irritada, mas não disse nada. comigo, sem ficar revoltado ou nervoso, 
esperar muitas horas, decidiu folhear o Apenas pensou : ” Que atrevimento! Eu enquanto eu, fiquei transtornada, 
Livro dos Espíritos e se deteve na questão podia dar-lhe um murro!” pensando estar dividindo os meus 
886: Qual o verdadeiro sentido da Para cada biscoito que ela tirava, o biscoitos com ele. Que injusta eu fui!
palavra caridade, como a entendia Jesus? homem também pegava um. Estava a - Meu DEUS e agora, o que eu faço?

“Benevolência para com todos, ponto de explodir, mas não queria causar 
indulgência para as imperfeições dos uma cena. E você Irmã(o), o que faria? Quais as 
outros, perdão das ofensas.” Quando ficou apenas um biscoito, lições que esse conto nos oferece?

Sentiu-se tranqüila e serena ao pensou: -ah… o que o que este homem 
meditar sobre suas recentes evoluções no vai fazer agora? Então o homem pegou o Envie suas reflexões, comentários e 
campo da moral, ética e solidariedade, último biscoito, dividiu em metades e considerações para:
em estreita conformidade com os deu-lhe uma metade. Aquilo já era  edgarferes@gmail.com
preceitos do Nazareno. demais! Agora já passou dos limites! Oportunamente ire-

Após breve reflexão, fechou o livro e Pegou o livro e suas coisas e saiu para mos publicar as respostas 
como sentia fome, foi até uma lanchonete o portão de embarque. Sentada em sua mais interessantes.
, onde comprou um pacote de biscoitos, poltrona dentro do avião, abriu a bolsa Muita luz! 
dirigindo-se em seguida até a sala Vip do para tirar os óculos e para sua surpresa o 
aeroporto para descansar em uma pacote de biscoito estava lá intocado e Edgar Feres Filho
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Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
seguintes endereços: Rua Arquimedes 
Batista Nasi, 411 - Jardim das Oliveiras - 
Getulina/SP - CEP 16450-00, também 
podendo ser entregue em um dos Centros 
Espíritas da Cidade ou mesmo pelo email: 
inibmort@gmail.com. O jornal tem 
tiragem de 500 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar
PARADA 

OBRIGATÓRIA
Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

É maravilhoso, Senhor, ter
braços perfeitos.
Quando há tantos mutilados!
Meus olhos perfeitos
Quando há tantos sem luz!
Minha voz que canta,
quando tantas emudeceram!
Minhas mãos que trabalham,
quando tantas mendigam!
É maravilhoso voltar para casa,
quando tantos não têm para onde ir!
É maravilhoso:
amar, viver, sorrir, sonhar!
Quando há tantos que choram,
odeiam, revolvem-se em pesadelos,
morrem antes de nascer.
É maravilhoso ter um Deus para crer, 
quando há tantos que não têm
o consolo de uma crença.
É maravilhoso Senhor, sobretudo,
ter tão pouco a pedir,
Tanto a agradecer.

                     Michael Quoist

Livro: Mensagens de Saúde Espiri-tual. 
Antologia Espírita e Popular.

Colaboração:
Marlene Felix Lanza - 
S.U.E “ALLAN 
KARDEC” - 
Cafelândia – S.P.

quele que talvez consideres por angústias das quais é possível 
inimigo unicamente porque te não jamais tenhas sofrido a mais Apode satisfazer as reclamações será ligeira mostra do coração.

provavelmente uma criatura pressionada por 
Abstenhamo-nos de julgar. Nosso ponto 

exigências que nunca te abordaram as áreas 
de vista, ante os problemas dos outros, na 

de ação.
maioria das vezes, pode ser apenas 

O companheiro que se te afigure viciado, impertinência, descaridade, leviandade, 
em vista dos lábios infelizes a que se afeiçoa, contrição.
até que se projetasse na sombra, terá sofrido 

Deixa que o amor te enriqueça e te 
tribulações para a travessia dos quais é 

ilumine o espírito de justiça.
possível não disponhas ainda nem mesmo da 

Diante daqueles que te pareçam caídos, metade das forças.
silencias quando não possas auxiliar. 

O irmão que alijou a carga de 
Recorda que todos eles são igualmente 

compromisso que lhe competia, em meio da 
nossos irmãos. E já que não sabemos até 

estrada na qual jornadeias, haverá 
quando e até onde conseguiremos assegurar 

agüentado, no mais íntimo da própria alma, 
a própria resistência, à frente das tentações, 

provas e conflitos, que provavelmente até 
saibamos entregar as dificuldades alheias a 

agora não conseguiste imaginar.
Bondade de Deus, cuja misericórdia cuidará 

O amigo que se te fez menos estimável, à delas, tanto quanto cuida e cuidará também 
face do desespero a que se entregou, até que das nossas. 
isso acontecesse, terá suportado empeços e 
sacrifícios, que não pudeste perceber, até 
hoje em momento algum.

A irmã que desistiu que desistiu das 
obrigações a que se entrosava, até o instante 
de semelhante deliberação, haverá tolerado 

(De: “Paz e Renovação”, 
de Francisco Cândido 
Xavier)

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

ABENÇOEMOS SEMPRE 
MENSAGENS DE EMMANUEL  AÇÃO DE GRAÇAS

Não existe maior bem do que fazer a todo mundo,  sem ter aproveitado o tempo 
felicidade de alguém. para compartilhar,  com honestidade, o bem 

Nem nada menos caro, nem mais fácil,  que a vida lhes ofereceu.
pois que a felicidade é algo que se pode A maior herança que podemos deixar à 
oferecer  em gestos, e atenções. humanidade  é o amor que oferecemos de 

Se olharmos à nossa volta, perceberemos  várias formas,  são as pequenas felicidades do 
que a carência humana está no fato das dia-a-dia 
pessoas  terem perdido os valores imateriais que vamos distribuindo aqui e acolá,  a 

a favor dos materiais. compreensão que acalma as almas inquietas  
Compra-se quase tudo em nossos dias... e a ternura que abranda os desenganos da 

mas o bem ninguém compra. vida.
Compra-se até companhia, mas não a E o que representa a felicidade hoje  pode 

sinceridade. não representar amanhã. 
Compra-se conforto, mas não a paz de Por isso ela é tão múltipla,  tão 

espírito, incompreendida e tão necessária. 
não a tranquilidade, menos ainda a Por isso é tão importante distribuir sorrisos,  

felicidade. plantar flores, fazer visitas, dar bom dia e boa 
Esta a gente oferece. noite, não se esquecer dos abraços e dos te 
Há uma grande diferença entre o dar e o amo imprescindíveis ao coração.

oferecer.   
Quando damos, estendemos a mão, mas Lourival Silveira - De 

quando oferecemos... Passagem Semeando 
é nosso coração que entregamos junto,  é amor

um pedacinho de nós 
que vai caminhando  na direção do outro e Colaboração Waldinete 

o bem que ele provoca retorna ao nosso Moreira
interior.

Tornamos pessoas felizes quando damos de 
nós mesmos.

E damos de nós quando oferecemos 
o que quer que seja de coração 

escancarado. 
O grande mal do mundo consiste no fato 

das pessoas 
guardarem coisas para si.
Guardam bens, guardam sentimentos, 

g u a r d a m  d e c l a r a ç õ e s ,  g u a r d a m  
ressentimentos,  falam ou calam na hora 
errada. 

Vivem de aparências  com as gavetas da 
alma repletas de coisas inúteis. 

E quando morrem, tornam-se pó, como 

O BEM MAIOR

PROMISSÃO/SP
V MÊS ESPÍRITA 

Programação:
13 - 03 - Sábado às 20:00h, CEFEC
Av. Julio Prestes, 1338
Palestra com; Lucas & Marlete - 
Presidente Prudente
Tema: "Humanidade em Transição’’
14 - 03 - Domingo das 8:00 às 12:00h, 
CEFEC
Seminário com Lucas & Marlete
Tema: "O Espírito Cristão’’

C. E. BEZERRA DE MENEZES  
PALESTRAS - 20 H

10/março – Allan Vilches – cantor lírico

AVANHANDAVA/SP
10/março – 20 h – Centro Espírita 
Francisco de Assis – Francisco Ortolan 
(Fernandópolis/SP) – info: Erondina 
Godinho de M. Tirentan (presidente) – 
erondinamoura@uol.com.br
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina - CREFITO - 3/9738
Dra Érika A. Kataoka - CREFITO - 54942-F

Dra Eliyara Ikehara - CREFITO - 9971-3

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau 

Brás n.º 954
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com a Prof.ª Waldinete Moreira-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

CONVITE

Palestra: Fora da Caridade não há 
Salvação

Expositora: Satico Kuraschi
 (Alice) - Marília – S.P.

Motivo: Inauguração de Refeitório - Núcleo 
Assistencial Espírita Miguel Débia.

Homenagem ao aniversário de 100 anos de Chico 
Xavier e Mês Espírita.

Dia: 03/04/10 - (Sábado) 
Horário: 20:00hs

Local: SOCIEDADE UNIÃO ESPÍRITA 
“ALLAN KARDEC”

Endereço: Rua João Cava Sanches n° 51 – JD. 
Moacyra - Cafelândia

APOIO - USE – INTERMUNICIPAL DE LINS

Diretoria C. E. “Fé, 
Amor e Justiça”

No dia 28/02 foi reestruturada a 
diretoria do C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça’’, para o triênio 2010/2013. 

Presidente: Waldomiro Borges Bana
Vice Presidente: Edgar Feres Filho
1.ª Secretária: Leudimila R. Tempeste
2.ª Secretária: Lizete T. Cecília Janeiro
1.ª Tesoureira: Eurides Bana Oliveira
2.º Tesoureiro: Omar Feitosa
Evangelização Infantil: 

Carmem M. G. M. Feres
Departamento de Mocidade: 

Reinaldo Trombini Jr
Grupo Assistencial “Bezerra de Mene-
zes”

Waldinete Moreira
Clarice Bana Nascimento
Norma Tose Corbari
Julia Soares Schuindt

Departamento de Livro: 
Marcos Gomes

Livraria Espírita “André Luiz”: 
Waldomiro Borges Bana

Biblioteca Espírita “Francisco C. Xavier”: 
Reinaldo Trombini Jr

Departamento de Eventos e Comuni-
cações:

Reinaldo Trombini Jr
Lucy Schuindt Falqueiro
Edgar Feres Filho
Waldomiro Borges Bana
Leudimila Rodrigues Tempeste

...UNIR PARA CUMPRIR!
2010 – CENTENÁRIO DE 

CHICO XAVIER
PARTICIPE!

2/ABRIL/2010
“VIBRANDO POR CHICO XAVIER”

REALIZAÇÃO: CASAS ESPÍRITAS – APOIO: 
USE/LINS

LOCAIS: 
1) EM SUA CASA ESPÍRITA – VER COM OS 

DIRIGENTES
2) CENTRO ESPÍRITA IRMÃ TEREZINHA – RUA XV 

DE NOVEMBRO 766 – LINS/SP – DAS 19:30 AS 
22:OO HORAS 

CONVITE
A USE/LINS CONVIDA TODAS AS CASAS 

ESPÍRITAS DA REGIÃO PARA O EVENTO A SER 
REALIZADO NO IRMÃ TEREZINHA/LINS

PROGRAMAÇÃO
 PRECES – EXPOSIÇÃO E TESTEMUNHO SOBRE 

CHICO XAVIER – MÚSICA – POESIA – ETC.

11/ABRIL/2010 
ENCONTRO

“HOMENAGEM AOS 100 ANOS DE 
CHICO XAVIER”

REALIZAÇÃO: USE - INTERMUNICIPAL DE BAURU 
APOIO: USE – CASAS ESPÍRITAS DAS 
INTERMUNICIPAIS E MUNICIPAIS DA 

REGIONALDE BAURU

LOCAL
 CENTRO DE CONVENÇÕES DA INSTITUIÇÃO 

TOLEDO DE ENSINO
PRAÇA 9 DE JULHO, 151 – VILA PACÍFICO – 

BAURU – DAS 9 AS 12 HORAS

PROGRAMAÇÃO
FATOS E OBRAS DE CHICO XAVIER – 

APRESENTAÇÕES MUSICAIS – TESTEMUNHO DA 
VIVÊNCIA COM CHICO XAVIER – DECLAMAÇÕES 

DE POESIAS DO LIVRO “PARNASO DO ALÉM 
TÚMULO” – CONCURSO DE POESIAS (CRIANÇAS-

JOVENS-ADULTOS) E DESENHOS (CRIANÇAS)

 I
Um dia ao caminhar pelo campo,
Sozinho e olhando canto por canto,
Com um cena triste eu deparei,
Uma árvore quase toda ressequida,
Parecia dar seus últimos suspiros de vida,
E um outro fato avistei.
                    

II
 Ao observar aquele arbusto,
De cima em baixo,
Quis entender a todo custo,
Porque a vida  se esvaía
Pois nenhuma folha ali havia,
Que eu pudesse tocar!
 

III
Ao observar com mais atenção,
Aquelas imensas secas galhadas,
Vi num dos galhos, uma casinha abandonada,
Em que o morador mudou - se !
Para ali talvez, nunca mais voltar!
 

 IV
Olhei para o chão,
Pra ver se via algum grão!
Da semente daquela árvore,
Pra que eu pudesse plantar.
 

 V
 Queria ver outra árvore adulta,
Mesmo que levasse anos de lutas,
E para alegrias minhas,
Quem sabe o joão de barro,
Ali fizesse outra casinha,
E eu pudesse outras vezes,
Ouvi-lo a cantar!
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