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financeiros. mês será de grande valia.unhar um jornal espírita não é tarefa 
hercúlea, ainda mais quando temos Muitos vão perceber que não teremos o Sei que é chato ficar pedido dinheiro, 
colaboradores de tão alto calibre. balancete anual, por uma simples razão, pois nossa doutrina não cobra o dízimo, C

toda a nossa receita foi usada em melhorias porém precisamos do ‘‘vil metal’’ para A cada ano que passa vamos recebendo 
com a nossa Casa de Oração. arcarmos com as despesas.mensagens e mais mensagens que confor-

tam os nossos corações e amenizam as Como sempre estamos precisando de Um feliz Ano Novo aos queridos amigos 
dores. colaboradores e já convido o amigo que que nos honram com a sua 

queira ver a imagem de sua empresa leitura, muita paz e muita Pessoas que dedicam algum tempo de 
estampada em nossas páginas que será luz nesse ano que se inicia.sua vida a instruir o próximo e consequen-
muito bem vindo.temente aprender.

Beijos no coração!Lembrando também das Casas que Não podemos esquecer daqueles que 
recebem o nosso Jornal que se puderem dar fazem esse compêndio de Amor e de Luz 

            Inibmortuma colaboração mesmo que num único chegar as nossas mãos, os colaboradores 

SALVE 2020

sem a ética moral do Evangelho de Jesus. A busca do depuramento da inferioridade que ilhas e filhos bem-amados! Que a paz 
Humanidade tem sede de exemplos e está teima em permanecer como herança peri-de nosso Senhor Jesus Cristo perma-
cansada de palavras. gosa das fases que já deveriam estar ultra-neça em nossos corações! F

passadas, sem que tivéssemos conseguido Sois as cartas vivas do Evangelho e Anoitece!... 
essa vitória. Mas, logo depois da noite perseverai no objetivo sagrado de confortar Os dias gloriosos da ciência e da tecno-
tenebrosa, suavemente a madrugada irisa os que choram, mas não apenas consolá-logia de ponta estão sombreados pelas 
com as estrelas da alegria em um amanhe-los, senão apontardes os caminhos pelos inquietações do sentimento humano que 
cer de bênçãos e confortos para a vida glori-quais encontrarão a felicidade anelada.parece desvairar em toda parte. O inconfor-
osa da imortalidade! São graves os testemunhos que todos mismo, o desespero e o sofrimento assina-

Filhas e filhos do coração! Não fostes nós, Espíritos desencarnados e encarnados lam a geração presente como a consequên-
vós que vos candidatastes, foi o Senhor da em perfeita comunhão, deveremos ofere-cia do mau uso do livre-arbítrio nos dias do 
Vida que fez um giro ao entardecer e convi-cer, quais lograram os mártires das primei-passado. 
dou-vos à última hora para a Seara de ras horas da fé cristã. Nesse passado, que já Todos anelávamos que estas fossem as 
Redenção. Alegrai-vos, porque o vosso vai distante, as perseguições vinham de horas da paz, amparados pelo conhecimen-
será o mesmo salário dos heróis da hora fora para dentro. Agora, as angústias e as to libertador da ignorância que a muitos 
primeira, e exultai, porque já vos encontrais dores são do íntimo para fora, em razão das tem proporcionado conforto e bem-estar; 
ao lado do Dono da Vinha que logo vos terríveis perturbações provocadas pelos raramente, equilíbrio e paz. A Barca Terres-
estará convocando para a prestação de inimigos da luz que se travestem de missio-tre experimenta as ondas terríveis do mar 
contas, quando ireis apresentar o glorioso nários de uma Nova Era. Sim, a Era Nova agitado pelos conceitos da loucura e da 
resultado da vitória da luz contra a treva. irá caracterizar a grandeza do amor na ope-desarmonia. 

rosidade da caridade com a humanidade Estais sob cuidados especiais. Não só de No entanto, Cristo vela e conduz, na 
terrestre. Ismael, mas de toda a equipe que zela pelo condição de Nauta Divino, a embarcação 

planeta neste momento decisivo, um dos O Brasil prossegue convidado a desem-ao porto de segurança. Provavelmente, 
mais graves da história da Terra: o grande penhar a missão que foi confiada a Ismael algumas dores se farão volumosas e terrifi-
salto para a Era da Felicidade. pelo Divino Mestre. E neste momento, cantes. Sucede, porém, que as almas rebel-

turbado pelas paixões e pelos interesses vis, Em nome dos Espíritos-espíritas, que des somente aquiescem diante de sofrimen-
torna-se indispensável a serenidade da fé estão convosco inaugurando o período da tos que as submetam à diretriz da fraterni-
para que sejam enfrentados os terríveis compreensão das diferenças, da compaixão dade e do amor. 
vírus da crueldade, do materialismo e da pelos adversários, do entendimento dos O Espiritismo veio no momento próprio 
indiferença pelo amor às forças vivas da opositores, com a disposição de abraçá-los quando a filosofia desvairava em várias 
Natureza, culminando na criatura humana. a todos para apresentá-los ao Mestre, con-denominações no século das luzes. E hoje, 

dutor do rebanho no qual vos encontrais. Perguntais: Por que estamos em um novamente, a mensagem de redenção da 
Rejubilamo-nos, exaltando aquele que momento tão difícil de violência e devere-Humanidade alcança as criaturas humanas 
permanece no caminho em busca da verda-mos agir como mansos e pacíficos, se tudo com a filosofia do bem, como a única que é 
de e da vida que é Jesus. nos chama a definições drásticas da violên-capaz de proporcionar plenitude e esperan-

cia que cada dia é mais perversa? Muita paz, filhas e filhos do coração! É ças quase não mais aguardadas. 
o que vos deseja o amigo paternal e humíli-O exemplo é Jesus, o Cordeiro de Deus Não desanimeis, não permitais que o 
mo de sempre, imolado numa cruz de vergonha que Ele mau humor e as injunções penosas que vos 

transformou em asas para a sublimação de rodeiam os passos e tentam penetrar no Bezerra todos os Espíritos. vosso lar logrem o êxito que a invigilância, 
Não tergiverseis nem vos permitais não raro, faculta. Tende tento e mantende- (Mensagem psicofônica do Espírito 

enfraquecer na luta. É o fogo que purifica vos em equilíbrio interior quanto seja pos- Bezerra de Menezes, recebida pelo médium 
os metais, que dá resistência à argila e que sível. Divaldo Pereira Franco no encerramento 
modifica as paisagens. da Reunião Ordinária do Conselho Fede-Este é o grande momento que as Escritu-

É a dor a mensageira que Deus oferece rativo Nacional da Federação Espírita ras desde há muito prenunciam como da 
àqueles a quem ama de tal forma que, assi- Brasileira, realizada em Brasília (DF), em mudança que se vem operando e que agora 
nalados pelo ferrete do sofrimento, não têm 10 de novembro de 2019, atinge a sua culminância. 
outra alternativa senão a marcha na direção Revisada pelo autor espi-Nas experiências vividas nestes dias, no 
do calvário sublimador. ritual. Revista  Reforma-encontro do Conselho Federativo Nacio-

dor) Poderia parecer que se trata de uma nal, conseguimos pacificar os corações e 
proposta masoquista em que a dor é prefe-apoiar as ideias iluminativas no clima do 
rencial. Não se trata desta questão patológi-Cristianismo Primitivo. 
ca. A Terra ainda é o planeta de provas e Não podemos viver a Doutrina Espírita 
expiações e todos nela nos encontramos na 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

GLORIOSA VITÓRIA DA LUZ CONTRA A TREVA!



m aprendiz de Nosso Senhor Jesus- Jesus, porém, estampava na fisionomia mente:
Cristo entusiasmou-se com os ensina- dolorosa e indisfarçável tristeza. -Senhor, rogo-lhe des-U
mentos do Evangelho e decidiu propa- O discípulo inquietou-se e interrogou: culpas pelo meu gesto 

gá-los, enquanto vivesse. Leu, atencioso, as impensado e, caso seja - Senhor, porque te sentes amargurado?
lições do Mestre e começou a comentá-las possível, readmita-me O Cristo, respondeu, melancôlicamente:
por toda parte, gastando dias e noites nesse nesta casa! aceitarei qual-- Porque desprezaste, meu filho, a prega-
mister. quer gênero de tarefa.ção que te confiei?

Chegou, porém, o momento em que pre- O chefe, admirado, indagou:- Como assim, Senhor? - replicou o jovem 
cisou pagar as próprias despesas e foi com- - Quem te induziu a esta modificação?- ainda hoje abandonei um homem tirânico 
pelido a trabalhar. - Foi Jesus - respondeu o rapaz -; não para melhor ensinar a tua palavra. Tenho 

Empregou-se sob as ordens de um orien- podemos servi-lo por intermédio da indisci-discursado em vários templos e comentado a 
tador que lhe não agradou. Esse diretor de plina ou do orgulho pessoal.Boa-Nova por onde passo.
serviço achava-se muito distante da fé e, por O diretor concordou sem vacilação, - Sim - exclamou o Mestre -, esta é a pre-
isto, contrariava-lhe as tendências religio- exclamando:gação que me ofereces e que desejo continu-
sas. Controlava-lhe as horas com rigor e es fervorosamente; todavia, confiei ao teu - Entre! Estamos ao seu dispor.
observava-o com apontamentos acrimonio- espírito a pregação fundamental da verdade Anotou a boa vontade e o sincero desejo sos e rudes. a um homem que administra os meus inte- de servir de que o empregado dava agora 

O pregador do Crucificado não mais se resses na Terra e não soubeste executá-la. vivo testemunho e passou a refletir na gran-
movimentava com a liberdade de outro Classificaste-o de ignorante e cruel; entre- deza da doutrina que assim orientava os 
tempo. Era obrigado a consagrar largos dias tanto, olvidas que ele ignora o que sabes. E passos de um homem no aperfeiçoamento 
a trabalhos difíceis que lhe consumiam todas pretendes, acaso, desconhecer que o orienta- moral. E o aprendiz do Evangelho que reto-
as forças. Prosseguia, ensinando a boa dou- dor humano que te dei somente poderia mou o trabalho comum, intensamente feliz, 
trina, quanto lhe era possível; porém, não abordar-me os ensinos, nesta hora, através compreendeu, afinal, que poderia prosseguir 
mais podia agir e falar, como queria ou quan- de teu exemplo? Tua humildade construtiva, na propaganda verbal que 
do pretendia. Tinha os minutos contados, as no espírito de serviço, modificar-lhe-ia o desejava e na pregação 
oportunidades divididas, as semanas tabela- coração... Se lhe desses cinco anos consecu- básica do exemplo que 
das e, porque se julgasse vítima das ordena- tivos de demonstrações evangélicas, estaria Jesus esperava dele.
ções de sua chefia, procurou o diretor do preparado a caminhar, por si mesmo, na 

Neio Lúcioserviço e despediu-se. direção do Reino Divino!... E ele, que deter-
O proprietário que o empregara indagou mina sobre o tempo  de duzentos homens, se (Pisc. Chico Xavier)

do motivo que o levava a semelhante resolu- faria melhor, mais humano e mais nobre, 
ção. sem prejuízo da energia e da eficiência... 

Um tanto irônico, o rapaz explicou-se: Poderás ensinar o caminho celestial a cem 
- Quero ser livre para melhor servir a mil ouvidos, mas a pregação do exemplo, 

Jesus. Não posso, pois, aceitar o cativeiro de que converta um só coração ao Infinito Bem, 
sua casa. estabelece com mais presteza a redenção do 

mundo!...Nesse dia de folga absoluta, sentiu-se tão 
independente e tão satisfeito que discorreu, O aprendiz desejou perguntar alguma 
animadamente, sobre a doutrina cristã, até coisa; entretanto, o Cristo afastou-se num 
depois de meia-noite, em várias casas religi- turbilhão de luminosa neblina.
osas. Acordou, sobressaltado, e não mais dor-

Repousando, feliz, alta madrugada miu naquela noite.
sonhou que o Mestre vinha encontrá-lo. De manhã, pôs-se a caminho do estabele-

Reparou-lhe a beleza celeste e ajoelhou- cimento em que trabalhara, procurou o dire-
se para beijar-lhe a túnica resplandecente. tor de quem se despedira e pediu humilde-

Colaboração: Edgar 
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 ALVORADA CRISTÃ 
A PREGAÇÃO FUNDAMENTAL

DEVERAS
SÃO PAULO

I
 Conhecida que és

De Norte à Sul, de Leste a Oeste,
Nos rincões do nosso imenso Brasil,
Tornando em riquezas, todos os seus 

demais recantos,
E até à muitas nações, já prevaleces,

As esteiras dos seus mantos!

II
São Paulo!

Um dia sai, do meu charmoso interior,
Quase sem lenço e sem documento,
E o que estava á frente, era eu e meu 

nome,
Mas quando estendi a Ti os meus 

braços,
Fazendo o meu clamor com receios de 

fome,
Tu me abraçastes e me afagastes,

Fazendo-me, profissionalmente, um 
novo homem.

III
São Paulo!

Hoje aposentado retornei,
Ao meu encantado e charmoso interior,

E digo do meu coração o meu muito 
obrigado,

Por à mim ter acatado,
Entremeio, aos seus suntuosos arranha - 

céus,
Pois os meus sonhos contigo foram 

protegidos,
Por seus imagináveis e invisíveis véus!

José Bastos

POESIA

Nós te rogamos, pai de bondade e Amigo dos humildes e dos enfermos, 
justiça pelo nosso senhor e mestre movimenta tuas falanges amigas em "Jesus evocando o teu servo dileto benefício daqueles que sofrem, sejam 

BEZERRA DE MENEZES e sua legiões males físicos ou espirituais.
de trabalhadores. Abnegados espíritos, médicos do 

Que eles nos assistam senhor conso- além, obreiros do Senhor, derramai a cura 
lando os aflitos, proporcionado a cura sobre toda a humanidade sofredora afim 
daqueles que se façam merecedores, de que os seres tanto encarnados quanto 
confortando aqueles que tiverem suas os desencarnados tornem-se amigos da 
provas e expiações a passar. paz e do conhecimento, da harmonia e do 

Esclarecendo os que desejarem perdão semeando pelo o mundo, os 
conhecer os teus desígnios, assistindo a divinos exemplos de nosso irmão maior 
todos quanto apelam para o teu infinito JESUS CRISTO’’
amor.

Jesus! Divino portador da luz, e da 
verdade, estende tuas mãos dadivosa em 
socorro daqueles em que te reconhecem o 
despenseiro fiel e prudente, faz de doutor 
Bezerra divino modelo. 

Através de tuas equipes consoladoras, 
de teus espíritos servidores, a fé se eleve, 
a esperança aumente, a bondade se 
expanda e o amor triunfe sobre todas as 
coisas.

BEZERRA DE MENEZES. Apóstolo 
do bem e da paz.

PRECE AO DR. BEZERRA DE MENEZES
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ALGUÉM PARA AMAR
 mundo está cheio de queixas. De ensão dos outros, dai-me alguém que seus pobres eram os pobres do mundo 
pessoas que se dizem solitárias. Que necessite da minha. Quando sentir inteiro.O
desejariam ser amadas. Que vivem em necessidade de que cuidem de mim, dai-me Amou sem fronteiras e sem limites. 

busca de alguém que as ame, que as alguém que eu tenha de atender. Serviu a Jesus em plenitude. E nunca se 
compreenda. Quando pensar em mim mesma, voltai ouviu de seus lábios uma queixa de solidão, 

O mundo está cheio de carências. minha atenção para outra pessoa. amargura, cansaço ou desânimo.
Carências afetivas. Carências materiais. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir Sua vida foi sempre um cântico de 

Possivelmente, observando o panorama nossos irmãos que vivem e morrem pobres fidelidade a Deus, por meio dos compro-
do mundo onde vivia foi que Madre Teresa e com fome no mundo de hoje. missos com as lições deixadas por Jesus.
de Calcutá, certo dia, escreveu: Dai-lhes, através de nossas mãos, o pão *   *   *

Senhor, quando eu tiver fome, dai-me de cada dia, e dai-lhes, graças ao nosso O Cristo precisa de almas dispostas e 
alguém que necessite de comida. Quando amor compassivo, a paz e a alegria. decididas que não meçam obstáculos para 
tiver sede, dai-me alguém que precise de Madre Teresa verdadeiramente conju- servi-lO. Almas que se lancem ao trabalho, 
água. Quando sentir frio, dai-me alguém gou o verbo amar na prática diária. Sua por mais exaustivo que seja, porém sempre 
que necessite de calor. preocupação era em primeiro lugar com os reconfortante e luminoso, desde que possa 

Quando tiver um aborrecimento, dai-me outros. ser útil de verdade.
alguém que necessite de consolo. Quando Todos representavam para ela o próprio Almas que não esperem nada do 
minha cruz parecer pesada, deixai-me Cristo. Em cada corpo enfermo, desnutrido beneficiado, por suas mãos socorrido, a não 
compartilhar a cruz do outro. e abandonado ela via Jesus crucificado em ser a sua felicidade, sob as luzes do Amigo 

Quando me achar pobre, ponde a meu um novo madeiro. Jesus.
lado alguém necessitado. Quando não tiver Amou de tal forma que estendeu a sua Almas cujo único desejo seja o de amar 
tempo, dai-me alguém que precise de obra pelo mundo inteiro, abraçando intensamente, sem aguardar um único gesto 
alguns dos meus minutos. Quando sofrer homens de todas as nações e credos de gratidão.
humilhação, dai-me ocasião para elogiar religiosos. Almas que tenham entendido o que 
alguém. Honrada com o Prêmio Nobel da Paz, desejou dizer Francisco de Assis: É melhor 

Quando estiver desanimada, dai-me prosseguiu humilde, servindo aos seus amar do que ser amado.
alguém para lhe dar novo ânimo. irmãos da romagem terrestre. Tudo o que 

Redação do Momento Espírita, com Quando sentir necessidade da compre- lhe importava eram os seus pobres. E os 
base no cap. 20, do livro Vida e mensagem, 
pelo Espírito Francisco de Paula Vítor, 
psicografia de Raul Teixeira, ed. Fráter e 
no poema de Madre Teresa de Calcutá, 
inti tulado Dai-me de 
alguém para amar.

C o l a b o r a ç ã o :  
Luciana Beatriz Arioli 
Trombini

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

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

http://radioportaldaluz.com/

No ar 24hs - desde 25/06/2011
Com mais de 800.000 acessos
Ouvido em mais de 60 países

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

E-mail: sampaiocamargo@ig.com.br
(14) 3522.6189

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SPRua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

PROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. 
Comercial)

(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)
Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
Site: www.alcoolicosanonimos.org.br

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

Seja assinante do “Clube do 
Livro Terceiro Milênio”, e 

receba todo mês no local que 
indicar, um livro novo da 

“Literatura Espírita”.
Faça a sua inscrição no  

telefone  
(14) 3522 3877 ou pelo 

e-mail: livrarialibertacao@terra.com.br

CONHEÇA O SITE DA USE - http://useintermunicipalins.blogspot.com.br/
Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Acompanhem a USE/Lins no Facebook: 
https://www.facebook.com/useintermucipal.lins



https://infopanespirita.wordpress.com/

INFOPANESPÍRITA
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Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

*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

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 13/01 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 20/01 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 27/01 - Som & Imagem

DIA 03/02 - Edgar Feres Filho

"... Mas a vossa tristeza se converterá em desilusão nos visita que finalmente vemos a 
alegria." (João 16:20) verdade. Nos despimos do orgulho e da 

presunção. Percebemos que ainda temos 
muito o que melhorar e, portanto, podemos nquanto na Terra, mundo de provas e 
ser mais compreensivos com os equívocos expiações conforme nos esclarecem 
dos outros também.Eos Espíritos na obra basilar O Livro 

No entanto, logo em seguida, vá dos Espíritos, estamos todos sujeitos a 
adiante. desafios e problemas.

Diz o Espirito Emmanuel, no livro Quem pode dizer que, ainda mesmo este 
"Caminhos": "Tristeza? Lembra a impor-dia, não passou por algum nível de 
tância de que a tua vida se reveste para dificuldade?
Deus." É natural. Estamos na "forja" de todos 

O mundo ainda esta ai e muito você os nossos melhores potenciais, mas ainda 
pode realizar. O sol que brilha é um beijo de assim, seu calor gera desconforto.
Deus em sua face. Há esperança, recomece Tudo que nos tira da comodidade 
e seja feliz. Se é verdade que horas de provoca isso.
tristeza fazem parte de nosso caminho, Também é natural que nesses períodos 
também é real que sem tua presença, muitas de luta mais intensa nos sintamos abatidos, 
horas de alegria e jubilo tristes.
deixarão de ser possíveis.Um amigo me disse uma vez: "Fique 

Confia... a Vida te triste... mas só um pouco!"
aguarda!Permita-se sim sentir  tristeza. 

Geralmente são esses momentos em que 
meditamos, reavaliamos a vida, nossos 
sonhos e projetos. São as horas em que a 

Diogo Cáceres

CONFIA... A VIDA TE AGUARDA

ários alertas vem sendo sinalizados será de que ao conhecerem-se, lutem por nosso benefício e de toda a comunidade que 
para todos os encarnados neste erradicarem as falhas e defeitos identifica- convivemos. 
planeta, no sentido de que passem a dos, tornando os seus dias mais amenos e Não queiram dar passos longos, a V
ter consciência da necessidade de felizes. jornada é longa, difícil e muito penosa, mas 

conhecerem-se no seu íntimo para que as A felicidade plena não será conquistada com a certeza de que para galgarmos longas 
mudanças e transformações de pensamen- neste planeta atualmente, mas o principiar distancias é necessário que se dê o primeiro 
tos, atitudes e atos, permitindo desta forma dela se fará com mais intensidade de acordo passo, saindo da nossa zona de conforto, e 
que o foco de suas vidas tomem direção com a sua modificação. As pessoas enfrentando novos desafios. 
mais acentuada, equilibrada e assim com o normalmente se colocam como vitimas ao  O tempo se encarregará de nos trazer 
novo despertar façam de seus dias um novo passarem por situações mais difíceis, que é sempre novas oportunidades, mas precisa-
renascimento. o veículo mais eficaz para o aprendizado, e mos antes de tudo sermos merecedores 

Situações adversas à todos os instantes se esquecem de que no plano Divino as desta graça.
marcarão as pessoas, colocando-as a prova situações acontecem de acordo com Que a paz do Divino Criador resplan-
para que exemplifiquem o nível da sua fé e previsões estabelecidas e com a nossa desça em todos os corações, muito amor e 
crença permitindo assim, que a ajuda capacidade de assimilação e não como luz.
superior se faça presente dando o suporte desejaríamos que fosse.  
necessário a cada um, para terem forças e Enquanto a folha permanece presa ao Hector
superação para vencerem a situação. caule, significa que ainda é tempo de 

Importante lembrar que nesta fase, agregar ao todo, sua seiva salutar, dando 
todos passarão por situações de expurgo, e vida, e assim somos nós, devemos lutar e 
nem todos conseguirão vencer as provas, buscar fazer sempre o nosso melhor para 
por estarem ainda muito arraigados ao que continuemos nossa jornada com 
mundo material e ilusório que lhes produtividade, para não lamentarmos no 
priorizam as conquistas materiais, futuro a perda de muitas chances e oportu-
sobrepondo as espirituais. A grande batalha nidades que tivemos de muito realizar em 
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TRANSIÇÃO PLANETÁRIA ATUANDO NAS PESSOAS

Dorme o homem, no tempo dorme
Vendo passar minutos, horas
Perdendo em seus dias a chance 

enorme
Das impurezas deitar-lhe fora

O relógio do tempo marcará o dia
Que pelas mãos dos anjos amigos
Espalhará as brasas divinas
Da transformação que darão abrigo

Abrigo necessário pra alma e o 
coração

Abrigo para os homens de boa fé
Abrigo àqueles que distribuem o pão
Abrigo a todos que estão de pé

Continuemos nas lutas diárias
Que nos propusemos a encarar
Com a fé no Cristo que nos protege
Sempre em frente a trabalhar

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor 
e Justiça no dia 31/03/2018)

FÉ NO CRISTO
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