
os amigos que acompanham este primários, a maioria das crianças ao alcançar 
editorial mensalmente vão ter a a idade ideal para uma nova etapa  retornam a Aimpressão de já ter lido isso, não religião de seus pais e não conseguimos dar 

uma, mas diversas vezes. sequência nos trabalhos.
Alguns assuntos nunca se esgotam e por Um certo assunto que nos dói na alma é a 

isso serão sempre lembrados nesse espaço. insistência de alguns líderes religiosos que 
Vou começar pelo evento do mês, a X pressionam as mães de crianças da 

Semana Espírita; já foi dito e repetido que na Evangelização, obrigando a tirá-las dos 
sua primeira edição os idealizadores tinham trabalhos ou as mesmas serão destituídas da 
como meta promover o espiritismo em nossa sua congregação.
cidade, não apenas àqueles que frequentavam O último tópico que gostaria de tratar aqui 
as casas, mas dar uma oportunidade dos é sobre a manutenção do nosso jornal. Desde 
simpatizantes da doutrina poderem outubro passado que contamos apenas com 
acompanhar uma palestra fora dos Centros, cinco patrocinadores, número este exato para 
em consequência a maioria dos eventos foram pagar a tiragem de oitocentas cópias mensais, 
realizados em lugares sem nenhuma relação que nos custa cento e vinte reais, sobrando 
com as casas espíritas. apenas cinco reais para o caixa, que hoje conta 

As palestras sempre foram o carro com R$ 357,50.
principal da Semana, que já contou também Informo estes números para dizer que se 
com amostra de arte mediunizada, teatro, não conseguirmos mais um patrocinador o 
coral,  dentre outras apresentações. ‘‘O Farol’’ não poderá contribuir com as 
Infelizmente este ano que era pra ser especial festas da Evangelização como nos anos 
por causa do seu décimo aniversário, se anteriores, afinal o valor do caixa é reservado 
sujeitou apenas a duas palestras nas Casas para alguma situação especial impreteri-
Espíritas. Fica então um puxão de orelha a velmente do jornal, já se nos sobra um pouco 
todos nós responsáveis. mais não ficamos dependentes da reserva. 

O segundo assunto que gostaria de tratar Só posso agradecer aos cinco que 
com nossos digníssimos leitores é sobre a contribuem com os vinte e cinco reais 
Evangelização Infantil, que graças a Deus vai mensais e que fazem com que esta cópia em 
muito bem. O ponto em questão continua papel possa chegar a sua mão. O meu pedido é 
sendo a ausência de crianças de família que se o caro amigo leitor souber de alguém 
espírita nos encontros. Não entendemos o que queira dispensar estes R$ 25,00 
porque de não encontrarmos os pequenos nas poderemos proporcionar não só uma melhor 
manhãs de Sábado, já que o trabalho não é comemoração aos  pequenos  como 
voltado para crianças carentes e sim, para a poderíamos aumentar a 
introdução de conhecimento e moral. tiragem mensal.

Eu como responsável pela mocidade Agradeço a atenção, 
envergonho-me por não conseguir formar tenha um ótimo mês.
esta ponte que liga a Evangelização com os 
trabalhos para ‘‘adultos’’. O que acontece é 
que com a falta de espíritas nos trabalhos 

Inibmort
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MAIS DO MESMO
ra noite calma e escura. O veiculo 
trafegava serenamente em velocidade Econtrolada na nova pista dupla. Os 

potentes faróis reluziam dando ampla e 
privilegiada visibilidade. O jovem condutor 
solitário retornava descontraído do passeio 
relaxante e sadio quando no momento em que 
foi sintonizar o radio, desviou o olhar da pista 
por alguns segundos e o inesperado aconteceu. 
Pareceu-lhe que mão gigante e poderosa tomou-
lhe o controle da direção, forçando para a 
esquerda numa terrível e inusitada manobra, 
desviando o veículo para além do acostamento, 
caindo nas profundas canaletas de escoamento 
de águas fluviais.

Tentou manobra para retorno a pista, mas o 
carro rodopiou por mais de uma vez sem sair da 
vala, e só estacou depois de deslizar uns vinte 
metros, com danos irrecuperáveis. Alguém 
parou de imediato para socorro. O viajante 
prestativo saltou de sua motocicleta para o 
auxilio necessário com sua lanterna na mão, 
quando viu que o acidentado se esquivava por 
entre os vidros estilhaçados saindo consciente e 
ileso.

O susto e as preocupações com o ocorrido 
passaram. Alguns dias depois, a família toda se 
reuniu como de costume, para o estudo do 
Evangelho no lar, tendo sido aquele dia 
especialmente para agradecimento ao mestre 
maior pela proteção recebida em momento tão 
critico, quando se manifesta um espírito amigo, 
através de médium da família, e que depois de 
algumas palavras de aconselhamento e 
incentivo ao estudo da doutrina espírita, 
endereça as seguintes palavras ao acidentado 
presente: Meu bisneto querido, que quando bebê 
muitas vezes embalei em meus braços, sempre 
que sua mãe precisava, e que daqui tenho 
acompanhado o seu crescimento, você pensa 
que estava sozinho, mas eu estava ali do seu 
lado, e sempre estarei quando me for permitido. 
Fiquem na paz de Jesus.

Este caso verídico, assim como tantos outros 
que podemos constatar a todo instante, vem 
mais uma vez confirmar a presença dos bons 
espíritos ao nosso lado quando estamos 
vigilantes, com nossos pensamentos e ações 
voltados para o bem, e também nos alertar para a 
necessidade da perseverança em mantermos 
sempre uma conduta reta, acompanhada do 
trabalho edificante, bem como no estudo 
indispensável do Evangelho no lar, essa luz que 
nos protege e nos aproxima da espiritualidade 
super ior,  para  que  ass im tenhamos  
merecimentos que possam ser revertidos em 
nosso favor quando necessário e permitido.

                Nelson Nascimento 

(nelson.nascimento1@yahoo.com.br)-Lins-SP 

VALE A PENA RELATAR

‘‘O FAROL’’ 
(VERSÃO ELETRÔNICA):

http://dabunjr.wordpress.com/
o-farol/

II Humanizar Noroeste Paulista – “Sentimentos: nossos 
verdadeiros guias”

PROMISSÃO

 13 a 15/abril – Lar da Esperança de Promissão – presenças: Andrei 
Moreira (BH), Alexandra Torres (Recife/PE), Pedro Camilo 

(Salvador/BA), Agnaldo Paviani (Votuporanga/SP), Thaise Cristina 
Vieira (Promissão/SP) – harmonização: Allan Vilches e Paula 

Zamp (São Paulo/SP) – Nice (Promissão/SP): (14) 3541 1250 / 
9175 4345 – Elaine (S. J. do Rio Preto/SP): (17) 9134 2220 

humanizar.promissão@yahoo.com.br

10.ª SEMANA ESPÍRITA DE 
GETULINA

Dia 23/04 às 20:00 H - C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’
Dr. José Benevides Cavalcante
Tema: Missões de Chico Xavier.

Dia 27/04 às 20:00 H - C.E. ‘‘Amor e Caridade’’ 
Dr. Valdeci Mendes de Oliveira
Tema: Há muitas moradas na casa de meu Pai e o Planeta Terra.



s quarta-feiras, de preferência, à tarde, o *****
Chico, durante os anos de 1955 e 1956, Naquela mesma semana, Àespiritualmente se preparava para os a centenas de quilometros 

trabalhos mediúnicos de Quinta-feira, no Grupo dali, na cidade do Rio de 
MEIMEI. Era uma sessão de grande Janeiro, em reunião de 
responsabilidade, pois que médiuns pertencentes a um 
se destinava aos obsedados. G r u p o  E s p í r i t a  d o s  

Numa quarta-feira, José Xavier, que fora subúrbios, ouviu-se o seguinte relato:
irmão do Chico, e que, na espiritualidade, — Ontem, em nosso Grupo, recebemos uma 
t o r n o u - s e  u m  d o s  s e u s  a b n e g a d o s  comunicação lindíssima de Joana D’Arc - e 
colaboradores, pede-lhe para se preparar, apontando o médium presente que a recebera, 
abstendo-se de alimentos pesados, e, mais do acrescentou - ele fez um grande esforço para ir 
que em outros dias, viver com o Evangelho às ao Grupo, chegou até a brigar com seus 
mãos, pois que iria receber, na sessão seguinte, familiares... Se não fosse, não teria sido o 
o luminoso Espírito de Frei Eustáquio, instrumental de tão bela mensagem.
sacerdote extremamente consagrado ao bem, *****
residindo em vida, por alguns anos em Belo REFLEXÃO: Chico Xavier para receber Frei 
Horizonte, onde, através de seu nobre coração e Eustáquio, teve de preparar-se, ele que vive 
de sua mediunidade curadora, confortou e constantemente preparado.
amparou inúmeros sofredores. Sempre rodeado No entanto, outro irmão, sem nenhum 
por verdadeira multidão de infelizes, Padre preparo espiritual e até tendo que brigar com os 
Eustáquio foi o apóstolo das curas, das quais se familiares, recebe Joana D’Arc!.
ocuparam largamente os jornais de nosso País. Que a lição nos sirva e trabalhe nossos 

E Chico atende; passando toda a quarta-feira pobres espíritos avessos aos sacrifícios morais, 
pela tarde, e todo o dia seguinte, em quase — únicos meios pelos quais 
completo jejum e em permanente oração e poderemos penetrar o Templo 
vigilância. sagrado das Verdades do 

À noite, de fato, recebe de Frei Eustáquio Mestre, Caminho, Verdade e 
uma bela e instrutiva Mensagem, que Vida para nossa salvação!
emocionou os companheiros presentes.
(Essa Mensagem consta do livro INSTRUÇÕES 
PSICOFONICAS.)

Colaboração:  Edgar Feres 
Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -UMA LIÇÃO PARA OS MÉDIUNS...

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

Fique por dentro da moda. Visite a

 cada dia que passa avoluma-se o encarnado a um joguete que atende aos seus 
número de encarnados que se comandos e intentos.Aencontram em duvidas, inseguros Portanto, usem o racional e policiem seus 

e com baixo astral espiritual, julgando que atos, atitudes e pensamentos para que 
por erros irão direto para o inferno possam superar a fase infernal em que se 
(conceito religioso católico) representado e n c o n t r a m ,  d e i x a n d o  d e  s e r e m  
por seres demoníacos e com chifres. instrumentos de fácil acesso.
Por incrível que vos possa parecer estão Lembrem-se de que sempre serão 
vivendo o próprio inferno não sabendo acionados, envolvidos e colocados em 
estar nele. provas. O inferno de cada um será o resumo 
Somente quando o encarnado buscar sua da sua trajetória de vida, expurgando assim 
reforma interior e com o conhecimento as atividades negativas contrárias as Leis 
adquirido pela pesquisa e estudos é que do Criador. Não julguem as trevas supondo 
começarão a avaliar sua situação por todos estarem no caminho da luz, a decepção 
os ângulos, inclusive colocando-se do poderá ser muito maior do que possam 
outro lado, analisando a trajetória dos que imaginar, e poderão estar bem mais abaixo 
se encontram em trabalho nas trevas pela dos julgados.
luz. Tenham o  equi l íbr io  na  luz  do  
Veremos então com clareza maior os conhecimento, na razão de que todos são 
meandros e liames que nos ligam pela filhos do mesmo pai e que amanhã 
energia de cada um vibrada por seu padrão poderemos ser nós os seus 
afinizado. substitutos.
Julga-se que somente por estarem nas Dr. Hans Vansberg
trevas são ignorantes e comandados mas 
como se enganam, a maioria deles são 
m a g o s  n e g r o s  c o m  p r o f u n d o s  
conhecimentos de manipulação de energia 
e padrões mentais, tornando assim o 

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari:
 mcorbari@ig.com.br

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

O INFERNO ATUAL

‘‘Antes sede uns para com os outros 
benignos.’’- Paulo. (EFÉSIOS,  4:32.)

rande massa de aprendizes 
queixa-se, por vezes, da ausência Gde grandes oportunidades nos 

serviços do mundo.
Aqui, é alguém desgostoso por não 

haver obtido um cargo de alta relevância; 
além, é um irmão inquieto porque ainda 
não conseguiu situar o nome na grande 
imprensa.

A maioria anda esquecida do valor dos 
pequenos trabalhos que se traduzem,

habitualmente, num gesto de boas 
maneiras, num sorriso fraterno e 
consolador... Um copo de água pura, o 
silêncio ante o mal que não comporta 
esclarecimentos imediatos, um livro 
santificante que se dá com amor, uma 
sentença carinhosa, o transporte de um 
fardo pequenino, a sugestão do bem, a 
tolerância em face de uma conversação 
fastidiosa, os favores gratuitos de alguns 
vinténs, a dádiva espontânea ainda que 
humilde, a gentileza natural, constituem 
serviços de grande valor que raras 
pessoas tomam à justa consideração.

Que importa a cegueira de quem 
recebe? que poderá significar a 
malevolência das criaturas ingratas, 
diante do impulso afetivo dos bons 
corações? Quantas vezes, em outro 
tempo, fomos igualmente cegos e 
perversos para com o Cristo, que nos tem 
dispensado todos os obséquios, grandes e 
pequenos?

Não te mortifiques pela obtenção do 
ensejo de aparecer nos cartazes enormes 
do mundo. Isso pode traduzir muita 
dificuldade e perturbação para teu 
espírito, agora ou depois.

Sê benevolente para com aqueles que 
te rodeiam. 

Não menosprezes os servicinhos úteis.
Neles repousa o bem-estar do caminho 

diário para quantos se congregam na 
experiência humana.

               Emmanuel

(Do Livro Vinha de Luz, pisc. Chico 
Xavier)

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

SERVICINHOS
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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 800 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

CONHEÇA O SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/
 - Envie-nos material através do email: uselins@gmail.com

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

"Mas, bem-aventurados os vossos olhos, pelas chagas que trazia devidamente 
porque vêem, e os vossos ouvidos, porque examinadas por Tomé, realizando Ele 
ouvem." Mateus, 13: v16. próprio tudo o que ensinara sobre a vida 

 verdade entendida outrora por futura, renovando dessa forma a sua 
muitos homens, sem os devidos mensagem de confiança na vida que existe Arecursos dos “olhos de ver” a que se além da morte física, para onde voltaremos 

referia Jesus, de que o Messias expirava em após os embates necessários ao progresso e 
flagrante e aflitiva derrota, após a sua harmonia da nossa consciência perante as 
crucificação, não passou de um lamentável Leis da Justiça Divina, que regulam os 
engano ao qual hoje nos referimos com destinos das criaturas na Terra.
vergonhosa tristeza, em vista dessa Passados 2012 anos de sua estada neste 
equivocada maneira de ver o acontecido ao planeta, somente agora o mundo alcança 
Divino Espírito, em delicada missão de maturidade intelectual e moral para que os 
renovar o entendimento de uma sociedade, homens aqui reencarnados possam melhor 
perdida pela ilusão do poder e da posse. compreender que os valores amoedados que 

Foi por medo de alguns e covardia de possuem, os anseios materiais que cultivam 
outros tantos, abandonado aos algozes de prosperarem materialmente, o desejo de 
revoltados com a mentalidade que o Rabi da poder que acalentam, de nada lhes valerão 
Galiléia fazia chegar ao entendimento dos para a nova vida da qual o Divino Messias 
deserdados e sofredores da época, de que deu testemunho com sua aparição.
Deus é Pai de todos e por essa razão somos Hoje, graças a Deus, em pleno século 21 
irmãos, devendo dessa forma observar a nova à luz esclarecedora da abençoada doutrina 
Lei de amor e caridade ensinada por ELE, espírita, sabemos que Jesus não é tão somente 
resumindo todo o contido nos evangelhos e o salvador gratuito que nos estende as mãos 
nos ensinos dos profetas em “amar a Deus em socorro nas provações que nos burilam a 
sobre todas as coisas e ao próximo como a si alma, é sim, para toda a humanidade, o 
mesmo”, representando por isso mesmo uma Mestre da Vida, ensinando-nos com a 
grande ameaça aos poderosos de então que experiência de cada dia, a ciência de como 
mantinham a ferro e fogo as Leis a serviço de nos preparar para conquistar com ELE a 
suas conveniências. vitória da vida após a 

Como Instrutor incomparável, foi morte.
esquecido até mesmo pelos que já lhes Bibliografia ( Mateus, 13: 
haviam recolhido a bênção da luz; na v16. e Mateus, 22, 34 a 40)

.    qualidade de Benfeitor, foi simplesmente 
desprezado por muitos daqueles a quem          Francisco Rebouças
sempre ofertou alegria e compreensão; na 
qualidade de Médico que curou multidões de 
doentes, foi acusado de impostor pelos 
próprios enfermos a quem antes presenteara 
com os benefícios da saúde; na qualidade de 
Amigo fiel de todos, foi escarnecidos pela 
quase totalidade deles. 

Ainda assim, no momento maior do seu 
difícil testemunho de amor por seus irmãos, 
utilizou da grandeza de seu caráter e da 
pureza de Espírito Celeste, que é, para rogar 
ao Pai, que os perdoassem, pois, não sabiam o 
que estavam fazendo a si próprios.

Como houvera prometido anteriormente, 
apareceu aos discípulos atestando a realidade 
de sua ressurreição, comprovada até mesmo 

DIANTE DO MESTRE VIVO

NOSSO CINEMA
DIA 15/04 - 19:30h

‘‘AS CARTAS 
PISCOGRAFADAS

POR CHICO XAVIER’’

http://www2.quatromaosdeluz.com.br/

Quatro Mãos

ós que tantas vezes 
rogamos o socorro da NProvidência  Divina ,  

oremos ao coração da Mulher, 
suplicando pelos filhos das outras! Peçamos 
as seareiras do bem pelas crianças 
desamparadas, flores humanas atingidas pela 
ventania do infortúnio, nas promessas do 
alvorecer!...

Pelas crianças que foram enjeitadas nos 
becos de ninguém;

pelas que vagueiam sem direção, 
amedrontadas nas trevas noturnas;

pelas que sugam os próprios dedos, 
contemplando, por vidraças faustosas, a 
comida que sobeja desperdiçada;

pelas que nunca viram a luz da escola;
pelas que dormem, estremunhadas, na 

goela escura do esgoto;
pelas que foram relegadas aos abrigos de 

lama e se transformam em cobaias de vermes 
destruidores;

pelas que a tuberculose espia, assanhada, 
através dos molambos com que se cobrem;

pelas que se afligem no tormento da fome e 
mentalizam o furto do pão;

pelas que jamais ouviram uma voz que as 
abençoasse e se acreditam amal-diçoadas 
pelo destino;

pelas que foram perfilhadas por falsa 
ternura e são mantidas nas casas nobres quais 
pequenas alimárias constantemente batidas 
pelas varas da injúria;

e por aquelas outras que caíram, 
desorientadas, nas armadilhas do crime e são 
entregues ao vício e à indiferença, entre os 
ferros e os castigos do cárcere!

Mães da Terra, enquanto vos regozijais no 
amor de vossos filhos, descerrai os braços 
para os órfãos de mãe!...

Lembremos o apelo inolvidável do Cristo: 
“deixai vir a mim os pequeninos”. E 
recordemos, sobretudo, que se o homem deve 
edificar as paredes imponentes do mundo 
porvindouro, só a mulher poderá convertê-lo 
em alegria da vida e carinho do lar. 

(Pisc. Chico Xavier - do 
livro Espírito da Verdade)

C o l a b o r a ç ã o :  P r o f .  
Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL
POR  AMOR  A  CRIANÇA
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Fone: (14) 3552 2127

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

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 09/04 - Reinaldo Trombini Junior

 Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 30/04 - Edgar Feres Filho

DIA 07/05 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 16/04 -

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

VILA BELÉM 
CASA PARAQUIAL/N. S. APARECIDA

Reuniões: quarta-feira N. S. Aparecida
Praça Beraldo Arruda, 179-Salão Paroquial

Reuniões: sextas feiras às 20h
Fone:(18) 3621-5399 - Araçatuba

Horário Comercial

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA
RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 

FONE (14) 3552 1107

AGENDA - Para se informar dos eventos de nossa região
ACESSE: http://uselins.wordpress.com/eventos/convite/

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 o Prof. Waldomiro B Bana-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

A MENSAGEM DE UM MENINO
que teria. Todos os recursos possíveis foram le tinha apenas oito anos, contudo, 
empreendidos para que o convênio de saúde detinha a sabedoria das grandes E aprovasse cuidados ao pequeno enfermo, no almas. Era uma criança no corpo. 
lar. E, numa tarde fria, enquanto Peter se Mas, seu Espírito já se dera conta de que 
despedia da vida física, os amigos se breve seria sua vida sobre a Terra. Generoso, 
reuniram para cantar, junto com sua mãe, O como todas as almas nobres, a sua era a 
Salmo 151. Quando Peter deixou exalar o preocupação com outras pessoas. Como 
último e tranquilo suspiro, os olhos dos ficaria sua mãe sem ele, por exemplo?
amigos se ergueram para contemplar a Quando soprou as oito velas do seu bolo 
bandeira tremulando ao vento.de aniversário e sofreu uma nova e grave 

E, em todos os corações, havia a certeza: crise que o levou ao hospital mais uma vez, 
a bandeira indicativa era desnecessária. Pela Peter resolveu fazer uma lista. Era uma lista 
forma como suportara a enfermidade e as de alguns itens que ele desejava executar, 
dores, como se preparara para a morte, pelo antes de morrer. Dos itens constava 
seu desprendimento e amor, os anjos encontrar alguém que se encarregasse de 
sabiam, com certeza, onde estava Peter. E o retirar a neve da frente da casa. E isso não foi 
tinham vindo buscar.muito difícil, porque um dos vizinhos disse 

*   *   *que teria prazer em assumir esse encargo. E, 
Existem Espíritos que estão entre nós por porque se preocupasse com a qualidade de 

pouco tempo. Especiais, destacam-se pela vida de sua mãe, desejava conseguir, de 
sua forma de ver e sentir a vida. Vem e vão alguma forma, que ela concluísse a canção 
rapidamente. No entanto, a sua mensagem que começara a compor quando ele nascera. 
de amor é de tal forma forte, vigorosa, que Seria o reconhecimento e a consagração 
deixam o aroma da sua presença indelével dela como compositora.
entre os que tiveram a ventura de com eles Para si mesmo, duas coisas eram muito 
conviver. A sua lição é do amor que não se especiais: morrer em casa, cercado de seus 
apaga, da bondade que se preocupa com o amigos e colocar um grande mastro, frente à 
outro e da sábia resignação ante aquilo que sua casa, sinalizando que era ali que Peter se 
não pode ser alterado.encontrava. Ele iria morrer e desejava que 

os anjos soubessem onde ele morava, para o 
Pensemos nisso!virem buscar. A mãe, descobrindo a lista e 

reconhecendo a sua importância, se 
(Fonte: http://momentoespirita.wordpress.esmerou e, mesmo com o coração a sangrar, 
com/2009/09/01/a-mensagem-de-um-concluiu a canção. Ela a chamou de O Salmo 
menino/)151. Explicou que lera os 150 salmos da 

Bíblia, mas que nenhum deles traduzia a 
alegria que ela sentira ao dar à luz a seu 
filho.

A dificuldade em conclui-la se dera em 
função da descoberta da enfermidade de que 
ele era portador e do pouco tempo de vida 
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A CONVICÇÃO

I
A convicção é crer em algo não visível,
Mas lá nas entranhas do coração, estão 

as marcas,
E no intelecto está o controlador de uma 

forte emoção,
De algo realmente crível.

II
Assim sendo não vemos Deus,
Mas abaixo dos nossos pés ,

Estão as provas irrevogáveis do seu 
poder,

Olhamos à nossa frente, e para o alto,
E vemos muito mais em plenitude,
Sentimos o tocar DELE no coração,

Convidando nos ao caminho das 
virtudes!

III
Olhemos lá o fenômeno do dia e da 

noite,
Forças invisíveis  fazendo o planeta a 

girar,
Como grandes engrenagens,

Sem perceber o nosso pobre olhar.

IV
E ai fazemos parte dessa imensidão,

E a nossa morada na mãe terra,
Propondo ao nosso espírito uma guerra,

Para que saiamos da escuridão!
  

             José Bastos

POESIA
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