
ia destes, no escritório, estava eu 
numa conversa informal sobre o 
aumento de pessoas que se D
proclamam homossexuais com 

uma amiga não espírita

esclarecimento no campo da homossexuali-
dade, apontando que por necessidade de 
evolução os espíritos precisam reencarnar 
tanto num corpo de homem, quanto num 

, diga-se de corpo de mulher e durante esta transição 
passagem uma pessoa que tenho uma muitos acabam não se acostumando, até 
grande admiração e respeito tanto pela pelo fato de pouca evolução, a nova 
profissional, mãe e esposa que é, mas ‘‘roupagem’’.
também pelos  t rabalhos  que e la  A obrigação de reencarnar com outro 
desempenha na sua instituição religiosa. sexo no caso de criminosos sexuais, pessoas 

É lógico que nossos pensamentos, ou que utilizaram do sexo (masculino/femini-
melhor o meu que aprendi com a doutrina e no) para impor suas vontades, muitos são os 
concordo e o conhecimento que ela exemplos, mulheres que utilizavam de sua 
apresentou não poderiam ser de comum beleza para conquistas pessoais, homens 
acordo. Não vou entrar na questão se ela que abusavam da masculinidade para ferir o 
traz ou não esta ideologia com bases no que sexo oposto.
professa em sua crença ou isto já vem Em meio a tudo isso, vamos encontrar 
incutido no seu ser, até porque não é um pessoas heterossexuais que acabam se 
julgamento se esta ou aquela religião apaixonando por alguém do mesmo sexo e a 
defende isto ou aquilo. explicação é lógica, amantes em outras 

Mas vamos entrar no ‘‘X’’ da questão, vidas que por necessidade um deles 
ela me disse que acreditava que todos os reencarnou com o sexo oposto.
homossexuais são dessa maneira por Minha amiga me disse que é 
vontade própria. Enquanto eu afirmava que ‘‘bibliologista’’ e só crê no que está grafado 
existem pessoas que já nascem nesta nos testamentos e você concorda com o 
condição e a prova de que foge da vontade é quê?
que muitos são infelizes por sentirem-se Uma coisa nós concordamos: que estes 
atraídos pela pessoas do mesmo sexo. nossos irmãos, merecem 

Muitos não sabem como reagir  a estes todo o nosso respeito e 
sentimentos que vão brotando em seu consideração.
íntimo, chegando ao ponto de se afastarem 

Ótimo mês!do convívio social e alguns acabam optando 
por tirar a própria vida.  Inibmort

A doutrina espírita, vem trazer alguns 
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HOMOSSEXUAIS

MENSAGENS DE EMMANUEL - INTELECTUALISMO
04 –A alma humana poder-se-á elevar de quebra-luz sobre todas as 
para Deus, tão-somente com o conquistas anteriores do Espírito 2

progresso moral, sem os valores reencarnado. Nessa sombra, 
intelectivos? reside o acervo de lembranças 

O sentimento e a sabedoria são as duas vagas, de vocações inatas, de numerosas 
asas com que a alma se elevará para a experiências, de valores naturais e 
perfeição infinita. espontâneos, a que chamais subcons-

No círculo acanhado do orbe terrestre, ciência.
a m b o s  s ã o  c l a s s i f i c a d o s  c o m o  O homem comum é uma representação 
adiantamento moral e adiantamento parcial do homem transcendente, que será 
in te lec tua l ,  mas ,  como es tamos  reintegrado nas suas aquisições do passado, 
examinando os valores propriamente do depois de haver cumprido a prova ou a 
mundo, em particular, devemos reconhecer missão exigidas pelas suas condições 
que ambos são imprescindíveis ao morais, no mecanismo da justiça divina.
progresso, sendo justo, porém, considerar a Aliás, a incapacidade intelectual do 

de que dispõe o sábio da Terra para as suas superioridade do primeiro sobre o segundo, homem físico tem sua origem na sua 
orgulhosas deduções, verificando que, por porquanto a parte intelectual sem a moral própria situação, caracterizada pela 
sua condição de Espírito caído na luta pode oferecer numerosas perspectivas de necessidade de provas amargas.
expiatória, tudo tende a demonstrar ao queda, na repetição das experiências, O cérebro humano é um aparelho frágil 
homem do mundo a sua posição de enquanto que o avanço moral jamais será e deficiente, onde o Espírito em queda tem 
humildade, de modo que, em todas as excessivo, representando o núcleo mais de valorizar as suas realizações de trabalho.
condições, possa ele cultivar os valores importante das energias evolutivas. Imaginai a caixa craniana, onde se 
legítimos do sentimento.205–Podemos ter uma idéia da acomodam células microscópicas, 

extensão de nossa capacidade intelectual? inteiramente preocupadas com sua sede de 
(Obra: O Consolador. -A capacidade intelectual do homem oxigênio, sem dispensarem por um 

Pisc. Chico Xavier)terrestre é excessivamente reduzida, em milésimo de segundo; a corrente do sangue 
face dos elevados poderes da personalidade que as irriga, a fragilidade dos filamentos 
espiritual independente dos laços da que as reúnem, cujas conexões são de cem 
matéria. milésimos de milímetro, e tereis assim uma 

Os elos da reencarnação fazem o papel idéia exata da pobreza da máquina pensante 

Colaboração:  Pro f .  
Waldomiro B. Bana

A ESTRADA BOA 
DOS NOSSOS PAIS

  
I

 Embora analfabetos,
Dotados de inteligência universal,
Dialogavam com todas as pessoas,

Letradas ou não!
Aquelas palavras que a gente sentia,

Que  cada uma delas partia,
Das entranhas do coração!

 
II

 Entre aqueles conselhos, lá fora, na 
varanda,

Logo após o anoitecer,
Era testemunha aquele lindo luar,

Que os céus pareciam mandar,
Para que, com mais profundezas na 

alma,
A gente pudesse gravar!

  
III

 De vez em quando, os curiangos,
Aves noturnas que logo por ali,

Bem pertinho voavam,
Parecia também sussurrar o seu 

canto,
Convidando-nos a ouvirmos

Aquelas vozes amigas, que tanto nos 
amavam!

 
IV

Hoje, passado muito tempo após!
Mas nada se apagou, em nossas 

reminiscências,
Quando me  lembro, parece que 

ainda ouço a voz,
Daquelas almas queridas,

Gratos pelas nossas obediências!
 

José Bastos

POESIA



ona Maria Martins, dedicada Emmanuel?! - Chico, fui convidada para 
médium baiana, kardecista atuante, - O que é? ser a diretora do Lar das 
viera a Uberaba visitar Chico. - Emmanuel diz que você deve ficar lá M e n i n a s ,  d e  M o n t e  D

Hospedou-se em casa de Dona Opala, mesmo, em Itatiba; não é para você vir para Carmelo, e eu gostei muito 
conhecida Secretária da Comunhão Espírita- cá, não! daquela casa...
C r i s t ã  e  do  p róp r io  Ch ico ,  que ,  Apesar de não ser o que queria, eu - É, mas não pense você que vai cavar ouro lá! 
sobrecarregado de pedidos vários, lhe compreendi. Emmanuel tinha toda a razão: foi – interrompendo-me ele.
confiou, por dezoito anos, o cuidado do lá em minha terra, que as coisas se Aquelas palavras pegaram-me de surpresa, 
atendimento a milhares de correspondências a encaminharam, dando tudo certo. pois não havia revelado a ninguém os 
ele dirigidas, as quais não lhe era possível pensamentos que tivera! De fato, eu estava 
atender pessoalmente. II com a idéia de, com o dinheiro ganho no meu 
Conta-nos Dona Maria que naqueles dias Noutra ocasião, vindo novamente a Uberaba, trabalho de costura, pagar um homem para 
cresceu muito seu desejo de mudar-se para Dona Maria foi visitar amigos residentes cavar ouro pra min.
Uberaba, e que chegou até formular um numa cidade próxima. Nunca mais pensei em sair de Itabuna. Sei 
projeto neste sentido. “Venderia sua Em Montes Carmelo, estando a conversar agora que tenho extraído ouro e diamantes 
residência em Itabuna e compraria outra aqui com o Sr. Joaquim Veloso sobre convite que preciosíssimos do meu pequenino trabalho 
– pensava. Assim, poderia ficar bem pertinho este lhe fizera para vir dirigir um Lar Espírita espírita, com a colaboração valiosa de 
do Chico.“Só em imaginar a concretização para meninas daquela cidade, foram bondosos e sábios companheiros das 
deste projeto, emocionava-se sobremaneira. surpreendidos com a chegada de um atividades doutrinárias e assistências de 
O coração pulsa forte e lágrimas serenas garimpeiro amigo do Sr. Joaquim, que lhes minha cidade.
represavam-se em seus olhos esperançosos. mostra um diamante extraído daquelas terras. Cezar Carneiro de Souza
- A ninguém confiara meus propósitos – falou- Vendo aquela pedra preciosa, a valorosa 
me ela -, mas, no outro dia, quando no Centro médium de Itatiba, confiou-me depois:
Espírita fui assistir aos trabalhos do Chico, ele - Sabe que me entusiasmei, achando aquilo 
me chamou à sua presença. Assustei-me, pois maravilhoso? Aquela terra dava ouro e 
nem sequer me encontrava na fila! diamantes valiosos – pensei. Aqui as pessoas 
- Maria – disse-me ele -, eu tenho um recado poderiam melhorar de vida!
de Emmanuel para você. Quando retornei a Uberaba, fui ao Chico e 
Tremi de emoção, pensando: um recado de comuniquei-lhe, tímida:

(Obra: Encontros com 
Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier 

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

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

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

em apenas um minuto *Miudezas em geral

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

2 CASOS COM MÉDIUM BAIANA

ovoara-se o firmamento de estrelas, serrote, o martelo e o formão. De outro modo, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da 
dentro da noite prateada de luar, não aperfeiçoará a peça bruta. paz na conversação e no pensamento? O Pai, 
q u a n d o  o  S e n h o r,  i n s t a l a d o  Calou-se Jesus, por alguns instantes, e que nos dá o trigo para o celeiro, através do P

provisoriamente em casa de Pedro, tomou os aduziu: solo, envia-nos a luz através do Céu. Se a 
Sagrados Escritos e, como se quisesse — Assim, também, é o lar diante do claridade é a expansão dos raios que a 
imprimir novo rumo à conversação que se mundo. O berço doméstico é a primeira constituem, a fartura começa no grão. Em 
fizera improdutiva e menos edificante, falou escola e o primeiro templo da alma. A casa do razão disso, o Evangelho não foi iniciado 
com bondade: homem é a legítima exportadora de caracteres sobre a multidão, mas, sim, no singelo 

— Simão, que faz o pescador quando se para a vida comum. Se o negociante seleciona domicílio dos pastores e dos animais.
dirige para o mercado com os frutos de cada a mercadoria, se o marceneiro não consegue Simão Pedro fitou no Mestre os olhos 
dia? fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos humildes e lúcidos e, como não encontrasse 

O apóstolo pensou alguns momentos e seus propósitos, como esperar uma palavras adequadas para explicar-se, 
respondeu, hesitante: comunidade segura e tranquila sem que o lar murmurou, tímido:

— Mestre, naturalmente, escolhemos os se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as — Mestre, seja feito como desejas.
peixes melhores. Ninguém compra os telhas a que nos acolhemos. Se não Então Jesus, convidando os familiares do 
resíduos da pesca. aprendemos a viver em paz, entre quatro apóstolo à palestra edificante e à meditação 

Jesus sorriu e perguntou, de novo: paredes, como aguardar a harmonia das elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e 
— E o oleiro? que faz para atender à nações? abriu, na Terra, o primeiro culto cristão no lar.

tarefa a que se propõe? Se nos não habituamos a amar o irmão 
— Certamente, Senhor — redarguiu o pais próximo, associado à nossa luta de cada Neio Lúcio

pescador, intrigado —, modela o barro, dia, como respeitar o Eterno Pai que nos 
imprimindo-lhe a forma que deseja. parece distante? Obra: Jesus no Lar, pisc. Chico Xavier)

O Amigo Celeste, de olhar compassivo e Jesus relanceou o olhar pela sala 
fulgurante, insistiu: modesta, fez pequeno intervalo e continuou:

— E como procede o carpinteiro para — Pedro, acendamos aqui, em torno de 
alcançar o trabalho que pretende? quantos nos procuram a assistência fraterna, 

O interlocutor, muito simples, informou uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar 
sem vacilar: de teu pão. Nela, recebes do Senhor o 

— Lavrará a madeira, usará a enxó e o alimento para cada dia. Por que não instalar, 

Colaboração: Prof.ª 

Leudimila Rodrigues 

Tempeste

O CULTO CRISTÃO NO LAR

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO
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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 NOVO SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

RÁDIO TERRA FM

Acompanhem 
a USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

 Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

 A IMPORTÂNCIA DOS NOMES
erta feita, um discípulo muito científicos constantes, das grandes 
ansioso por conhecer a verdade, corporações, precisamos lembrar que os 
perguntou ao mestre Confúcio: responsáveis por tudo isso são pessoas, C

seres humanos que têm suas famílias, Se o rei o chamasse para governar o país, 
seus sonhos, suas preocupações e, o mais qual seria sua primeira providência?
importante, estão ofertando suas Aprender os nomes de meus assessores, 
habilidades ao mundo para que ele respondeu o sábio.
continue se desenvolvendo.Que bobagem! Essa é a grande 
O presidente de uma grande empresa preocupação de um primeiro-ministro?
disse que seu maior capital desce as Um homem nunca pode receber ajuda do 
escadas todos os dias às dezoito horas, que não conhece, afirmou o mestre. Se ele 
demonstrando que tem plena consciência n ão  en t en d e r  a  n a tu r eza ,  n ão  
do valor das pessoas em sua corporação, e compreenderá Deus. Da mesma maneira, 
que se não fossem elas, não alcançaria o se não sabe quem está do seu lado, não 
sucesso que alcançou.terá amigos. Sem amigos, não pode 
Assim funciona em todos os ambientes estabelecer um plano.
que frequentamos.Sem um plano, não consegue dirigir 
Saber o nome de quem está trabalhando ninguém. Sem direção, o país mergulha 
conosco é um início de respeito ao no escuro, e nem os dançarinos sabem 
próximo, de valorização do trabalho dos decidir com que pé devem dar o próximo 
outros. É demonstrar interesse pela vida passo.
alheia, buscando conhecê-la mais a Então, uma providência aparentemente 
fundo.banal, que é saber o nome de quem vai 
Seja qual for a profissão que exerçamos, estar ao nosso lado, pode fazer uma 
lembremo-nos sempre disso, pois ao diferença gigantesca.
nosso lado estão vivendo seres humanos, O mal do nosso tempo é que todo mundo 
almas como a nossa, que buscam o quer consertar tudo de uma vez só, e 
mesmo que buscamos.ninguém se lembra de que é preciso muita 
Fomos colocados em sociedade para nos gente para fazer isso.
entender e nos ajudar mutuamente. Na *   *   *
competição destrutiva retardamos nossa 

O sábio Confúcio estava certo. E, a cada 
evolução moral, pois deixamos de lado o 

dia que passa, vamos descobrindo o 
amor ao próximo.

quanto são importantes as pessoas que 
*   *   *estão ao nosso lado, sejam como amigos, 

Segundo as leis morais, detalhadas em O colegas de trabalho, subalternos ou 
livro dos Espíritos, de Allan Kardec, superiores.
nenhum homem tem as faculdades Essa lição é válida para todas as esferas, 
completas.desde a ocupação profissional mais 
É pela convivência social que eles se simples que temos, até as grandes 
completam uns aos outros, para assegurar responsabilidades dos cargos políticos do 
seu bem-estar e progredir.país.
Por isso, tendo necessidade uns dos No mundo da tecnologia, dos avanços 
outros, são feitos para viver em sociedade 
e não isolados.

Redação do Momento Espírita, com base 
em palavras de Confúcio, A importância 
de saber os nomes e nos itens 766 a 768 de 
O livro dos Espíritos, de 
Allan Kardec

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

om todas as experiências vividas e 
sen t idas ,  a inda  se  sen tem
vulneráveis, instáveis e inseguros.C

A vossa preocupação como todo é muito 
r e l a t i v o ,  p o r q u e  a s  a l t e r a ç õ e s
do sistema planetário se fará gradualmente 
e  s ó  d e p e n d e r á  d e  c a d a  u m
de vocês, o despertar da nova consciência, 
onde desprender-se dos laços familiares 
com o desencarne, sejam simples e 
naturais, não afetando em nada os vínculos 
afetivos, e de uma forma bem simples,
seja como o mudar de uma vestimenta 
diária, sabendo que a que está em
desuso, continuará bem próxima, 
dependendo somente de sintonia.
Desprendam-se dos conceitos pré-
concebidos, crie alternativas para que
o seu viver seja simples, edificante, 
próspero e elevado a ponto  de
entender os descasos, respeitando os 
limites de cada um, que encontra-se no 
estágio que tirará o verdadeiro proveito 
para o seu aprendizado, transpondo suas 
dificuldades com a sua capacidade de 
entendimento, superando a seu tempo a 
razão de ser, porque ser e o de aqui estar.

As críticas somente serão construtivas 
quando vierem somar em benefício do 
todo, não se importando a totalidade da sua 
abrangência. Nesta nova etapa, é 
importante alterar os conceitos (volto a 
dizer); porque lamentar a partida 
dimensional, se todos irão passar pelo 
mesmo processo?

A realidade se torna cada vez mais 
palpável, dando e abrindo novos horizontes 
que superarão todas as ansiedades. Estejam 
certos de que estaremos juntos com o 
mesmo objetivo, procurando amparar e 
direcionar a muitos irmãos que ainda 
necessitam de nosso amparo. 

A superação da fase terá um sabor 
diferenciado a cada um, mas a ressonância 
ao efeito será global. Paz em vossos 
corações.

Sitarda

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

IRMÃOS EM CRISTO
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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 09/09 - Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempest 

DIA 16/09 -Edgar Feres Filho

DIA 23/09 - Som & Imagem

DIA 30/09 - Reinaldo Trombini Junior

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’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

Reuniões todas as 6ª feiras 20:00 h.
Fone:(14) 9740 4615

Email: aaov50dcafsp@gmail.com
Site:www.alcoolicosanonimos.org.br

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

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

Quatro Mãos

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

simples olhar meigo e carinhoso do ele prosseguiu caminhando desiludido pela mbalado pelas meditações sobre a 
recepcionista... Então ele viu-se despojado paisagem ressequida, solo estéril, com vivência terrena, ele adormeceu. E E de tudo, até mesmo de suas vestes valiosas atmosfera pesada e sombria, e o ar viajando pelas veredas do sono, o 
que gostava de ostentar. Sua memória sufocante a dificultar-lhe a respiração... Em carrossel confortável do relaxamento físico 
retrocedia incontrolavelmente, com direção à comunidade que lhe acolheria até lhe permitia vislumbrar caminhos 
pensamentos e visualizações a principio a próxima etapa de experiências terrenas.diferentes dos que estava acostumado a 
confusas, mas depois com incrível Foi então, que ele pôde perceber a sua trilhar. Tudo estava bem, a visualização que 
realidade: fora injusto com os semelhantes nova realidade: Estava em outro plano de mental izava lhe mostrava coisas 
em muitas situações, a ascendência vida. Fôra surpreendido quando tudo lhe prazerosas do conforto, do bem estar que  a 
material que tivera foi alicerçada em parecia estar de acordo com os seus vida lhe proporcionava. Trazia consigo a 
prejuízo de muitas vítimas inofensivas e desejos. A atual circunstância mostrava-lhe satisfação de ser aquilo que sempre 
necessitadas, fora cruel, irresponsável, a correspondência aos seus verdadeiros pretendera ser. Estava tranquilo consigo 
desonesto, e bajulador daqueles que sentimentos, que alimentava durante a vida mesmo, tudo que realizara a seu ver estava 
compartilhavam consigo a mesma terrena. Nesse momento bateu-lhe à porta correto, se vangloriava por isto.
ganância e sede de poder. Assustado da consciência... O desespero ao pensar no A s  c o i s a s  a c o n t e c i a m  c o m o  
indagou: - Onde minha fortuna, onde meus recomeço, talvez mais difícil que a i n e x p l i c á v e l  e  m a r a v i l h o s o  
defensores, onde aqueles que promovi para oportunidade de progresso que não soubera deslumbramento, mas as condições de 
que me ajudassem? Tudo em vão... Estava aproveitar durante a vida que lhe foi vivência do momento lhe deixavam 
só diante de tantos questionamentos. Então concedida.confuso, incerto, até que a situação lhe 
o recepcionista lhe informou: -A leitura de       A doutrina espírita sempre nos alerta de colocou em questionamento diante de 
seu passaporte lhe permite entrada e estadia que as boas intenções, as boas ações, a vigoroso e educado recepcionista, que lhe 
no setor de recuperação, para que possa pratica da caridade, e a retidão de caráter é perguntou: -Seu passaporte meu irmão? -
compreender os desígnios Divinos que vai nos permitir situar nas regiões Que passaporte é esse se não se lembrava de 
reservados a todos que necessitam do espirituais que aspiramos alcançar. embarcar em nenhum veiculo com destino 
burilamento temporário e preparatório para certo ou mesmo ignorado? Foi então que o                                                                           
novas etapas de vivências, reparações, e recepcionista lhe informou: -Procure na 

        Nelson Nascimento
provações adequadas, através de ásperas bagagem da sua consciência, e encontrará 

(Nelson.nascimento1@yahoo.com.br)c o n d i ç õ e s  q u e  p e r m i t a m  o  os registros indeléveis arquivados com 
aperfeiçoamento do espírito. A partir dali carinho, e que lhe darão a devida 

autorização para a livre locomoção às 
estâncias a que tiveres o direito de transitar 
e viver. Mas suas bolsas estavam cheias, a 
fortuna lhe sorria, seus cofres com muitas 
j o i a s ,  s e u  p r e s t i g i o  s o c i a l  e r a  
incontestável... Indignado e aborrecido 
com a ousadia de lhe pedirem um 
passaporte, questionou com voz arrogante: 
-Porque me pedes um passaporte? Foi 
quando a resposta lhe chegou através de um 

O PASSAPORTE
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