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Porém arraigados a matéria nos É nesse momento que temos que odos os dias a vida nos proporciona 
deixamos abalar pelas horas ruins e acreditar que existe uma força superior que alegrias e tristezas. Contudo se o 
acabamos por não ver as dádivas que nos ama infinitamente e quer somente o amigo leitor se ater vai perceber que T
estamos recebendo do céu. nosso bem. Que as dificuldades colocadas as alegrias superam as tristezas sempre.

em nosso caminho servem para aprimorar o O Mestre Jesus proferiu as seguintes 
nosso espírito e fazer com que evoluamos palavras: ‘‘Peçam, e será dado; busquem, e 
um pouco mais rápido.encontrarão; batam, e a porta será aberta.’’.

Infelizmente muitos acabam se Claro que nem sempre aquilo que 
abatendo e perdendo essa oportunidade. Sei pedimos é o que nosso Pai Celestial nos 
que não é fácil elevar a cabeça quando reservou. Muitas vezes não chegou a hora 
vemos tudo desmoronar à nossa volta, ou então ainda não somos merecedores.
entretanto como diz a sublime canção; É nessa hora que acabamos perdendo a 
‘‘pegue na mão de Deus e vá’’fé, blasfemamos contra os irmão superio-

Quantos afirmam que o nosso Deus é o res, duvidamos da Força Criadora, 
do impossível? Quantos milagres aconte-deixamos ser envolvidos por energias 
cem diariamente? Pessoas desenganadas negativas.
por médicos estão vivendo saudavelmente, Exemplo vivo desse tipo de situação, 
empresários que faliram ene vezes e hoje recentemente fui acometido por uma 
emprega milhares, mães que perderam seus  temida síndrome do pânico, só que graças 
filhos e acabaram reencontrando dezena de ao auxílio de amigos, família e os bons 
anos depois.anjos eu não perdi tempo e corri em busca 

‘‘A cada um será dado segundo as suas de ajuda, tanto do mundo dos homens 
obras’’. Então o que tem feito para ser quanto dos espíritos e em pouco tempo todo 
merecedor? Tem vivido segundo as leis do aquele sentimento ruim passou e hoje posso 
Cristo?dizer que estou cem por cento curado.

Caso responda afirmativamente essa Essa situação que passei fez renovar 
última questão e mesmo assim as coisas minha fé e hoje estou muito mais ‘‘Espirí-
andam ruim, imagina se estivesse vivendo ta’’ do que antes, tenho lido com muito mais 
erroneamente?afinco, estudado a doutrina, presenciado os 

trabalhos com mais fervor. É de se pensar,  não?
Cheguei na doutrina por causa do amor, 

só que foi a dor que me deu um empurrazi- Beijos no coração!
nho e não me deixou perder em meio ao 
caminho.             Inibmort

Quem nunca olhou para frente e 
acreditou que acabará-se as oportunidades, 
que o ‘‘mundo’’ fechará todas as portas.

MANTENHA A FÉ

omo dissemos, o Espiritismo é tão 
velho quanto o mundo, e ainda mais 
porque, antes que o mundo existisse C
já existia o Espiritismo. 

Acontece, porém, que as manifestações 
não haviam sido organizadas, sistematiza-
das, não podendo, portanto, aparecer no 
domínio público os ensinos que os Espíri-
tos transmitiam com o auxílio dos médiuns. 

O aparecimento franco, claro, do Espiri-
tismo data da Codificação dos Ensinos 
Espíritas, e das suas respectivas manifesta-
ções positivas pelo grande missionário 
Hippolyte Léon Denizard Rivail, que se 
apresentou com o nome de Allan Kardec, 
que tivera em uma de suas precedentes 
encarnações.

Não é preciso encarecer o trabalho deste 
grande Espírito, que veio ampliar os hori-
zontes à Humanidade. Sua missão, tão 
nobremente exercida, já começa a ser apre-
ciada por muitos Espíritos de escol e não 
está longe o dia em que a Doutrina Espírita 
abraçada pela maioria em todo o mundo, 
oriente os governos e as nações, estabele-
cendo um estado político de paz, de traba-
lho, de progresso e bem-estar geral.

lho de Mateus: "Todo o escriba instruído no sem por todos os meios e modos que a malí-
Reino dos Céus, é semelhante a um pai de cia humana engendra. 
família, que do seu tesouro tira coisas novas Sem contar com elemento algum da 
e velhas". Terra, sem apoio dos governos ou dos pode-

O trabalho de Allan Kardec foi justa- rosos, o Espiritismo, acionado tão somente 
mente este: relembrar todos esses fatos de pela Força Divina, vai conquistando almas, 
ordem psíquica registrados pela História, consolando corações, enaltecendo inteli-
ajuntar, estudar, selecionar, codificar os gências e estreitando cada vez mais as rela-
fenômenos modernos; coligir sistematica- ções das duas Humanidades, a terrena e a 
mente, de maneira admirável, com subli- espiritual. 
mado critério, os ensinos transmitidos A missão da Codificação é inapreciável 
pelos Espíritos; enfeixá-los em livros e e brevemente aparecerá o complemento da 
oferecer à luz da publicidade esse corpo Palavra, porque o Espiritismo é a Doutrina 
bem formado, para que seja estudado por da Evolução, e, na proporção da elevação 
todos. moral e científica dos povos, novas verda-

A obra de Allan Kardec é inexcedível. des virão enriquecer os tesouros da inteli-
De fato, de todos os Espíritos que têm vindo gência. 
à Terra, ele é o verdadeiro mensageiro de O leitor encontrará o Histórico da Mis-
Jesus, sob cuja direção agiu. são Kardecista no livro Obras Póstumas, de 

No curto espaço de tempo em que o Allan Kardec, que recomendamos à aten-
Mestre entregou sua obra à meditação dos ção de quem nos lê.
Espíritos de boa vontade, pouco mais de 

Obra: “Médiuns e meio século, pode-se dizer que o Espiritis-
Mediunidade’’ - autor: mo avassalou o mundo; os seus livros estão 
Cairbar Schuteltraduzidos em quase todas as línguas; 

acrescendo ainda a nota bem característica 
de não ter caído de sua Palavra um i, um til, 
embora os sábios do mundo todo se tives-A missão da Codificação Espírita obe-
sem reunido para lançá-la por terra, e os dece precisamente à ordem do Mestre dos 
sacerdotes de todas as Igrejas a combates-Mestres, lembrada no cap. XIII do Evange-

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

A MISSÃO DO CODIFICADOR

E, depois de passarem a primeira e 
segunda guarda, chegaram à porta de 
ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes 
abriu por si mesma; e, tendo saído, 
percorreram uma rua e logo o anjo se 
apartou dele.” (Atos 12:10)

A verdade é que nunca estás só!
Doce amigo do Céu te acompanha.
Ele te vê e te ouve.
Nas horas de luta...
Nos desafios  do coração...
Prontamente se apresenta ao teu lado.
Ama-te como um filho.
Inspira-te o pensamento, como o 

melhor dos irmãos.
Qual Pedro, na passagem evangélica, 

auxilia-te e te guia...
...mas logo em seguida, deixa-te 

escolher o próprio caminho.
Ele te presa a liberdade.
Mas aguarda que, 

como ele, também possas 
servir e abençoar...

...entendendo que, 
cada qual, é responsável 
por seu próprio caminho!

Diogo Cáceres

NUNCA ESTÁS SÓ!



ouve um oleiro que chegou ao pátio de Comparecerás à mesa de meu lar. Ficarás - Não aceito sacrifício, 
serviço e reparou com alegria em conosco e serás companheiro de meus filhi- nem disciplina...H
pequeno bloco de barro. Contemplou- nhos. Antes que pudesse pros-

o, enlevado, em face da cor viva com que se -Jamais! - bradou o barro, na indisciplina seguir, passou o enfornador 
apresentava e falou: - isto seria pesada humilhação... Transportar arrebanhando a argila 

-Vamos! Farei de ti delicado pote de labo- arroz cozido e agüentar caldos gordurosos pronta, e o barro desobedi-
ratório. O analista alegrar-se-á com teu na face? assistir, inerme, às cenas de gluto- ente foi também conduzido 
concurso valioso. naria em tua casa? não, não me submetas!... ao forno em brasa.

Imensamente surpreendido, porém, O trabalhador dedicado perdoou-lhe a Decorrido algum tempo, a lama vaidosa 
notou que o barro retrucava: ofensa e acrescentou: foi retirada e - ó surpresa! - não era pote de 

laboratório, nem ânfora de perfume, nem - Oh! não, não quero! Eu, num laborató- - Modificaremos o programa ainda uma 
prato de refeição, nem vaso para água e, sim, rio, tolerando precipitações químicas? por vez. Serás um vaso amigo, em que a límpida 
feio pedaço de terra requeimada e morta, favor, não me toques para semelhante fim! água repouse. Ajudarás aos sedentos que se 
sem qualquer significação, sendo imediata-aproximarem de ti.O oleiro, espantado, considerou:
mente atirada ao pântano.Muita gente abençoar-te-á a cooperação. - Desejo dar-te forma por amor, não por 

Assim acontece a muitas criaturas no Despertarás o contentamento e a gratidão ódio. Sofrerás o calor de forno para que te 
mundo. Revoltam-se contra a vontade sobe-nas criaturas!...faças belo e útil... Entretanto, porque te 
rana do Senhor que as convida ao trabalho de recusas ao que proponho, transformar-te-ei - Não, não! - protestou a argila - não que-
aperfeiçoamento, mas, depois de levadas numa caprichosa ânfora destinada a depósi- ro! Seria condenar-me a tempo indefinido 
pela experiência ao forno da morte, se trans-to de perfumes. nas cantoneiras poeirentas ou nas salas escu-
formam em verdadeiros fantasmas de desi-ras de pessoas desclassificadas. Por favor, - Oh! nunca! nunca!... - exclamou o barro 
lusão e sofrimento, necessitando de longo poupa-me! poupa-me!...- isto não! Estaria exposto ao prazer dos 
tempo para retornarem às bênçãos da vida inconscientes. Não estou inclinado a supor- O oleiro cuidadoso considerou, preocu-
mais nobre.  tar essências, através de peregrinações pelos pado:

móveis de luxo. - Que será de ti quando te conduzirem ao Neio Lúcio
O dono do serviço meditou muito na forno? Não passarás de matéria endurecida e 

(Pisc. Chico Xavier)desobediência da lama orgulhosa, mas, informe, sem qualquer utilidade ou beleza. 
entendendo que tudo devia fazer por não Sem sacrifício e sem disciplina, ninguém se 
trair a confiança do Céu, ponderou: eleva aos planos da vida superior.

- Bem, converter-te-ei, então, num prato O barro, todavia, recusou a advertência, 
honrado e robusto. bradando:

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ 
O BARRO DESOBEDIENTE

ESPERA-SE MAIS
I

Espera se muito mais!
De quem? De nós mesmos, é claro!

Pois sabemos que a Doutrina Espírita
É a dádiva clara e bendita!

Que o mundo espiritual nos ofereceu.
Mesmo assim tem gente que tem  preguiça 

ou medo,
Se precisar dormir mais tarde, ou  levantar 

mais cedo.
Para cuidar dessa dádiva de Deus!

II
Apesar da doutrina nos oferecer tanto,

Tem gente que se emociona, e até    
derrama pranto!

Mas quando o trabalho lhe pede ajuda,
Suas expressões, ficam quase mudas,
E há aqueles que procuram um meio,

Pra sair de escanteio, sem causar   
espanto.

III
Como em toda regra há exceção,

Ainda bem que em outros recantos, 
surgem irmãos,

Que entenderam a grande mensagem
E com o pensamento elevado e os pés no 

chão,
Assumem o elevado trabalho de Kardec,

Sem pisar os pés no breque,
No belo labor da redenção.

IV
Muitos chamados e poucos escolhidos,

Essa foi uma das falas de Jesus,
Por isso, ninguém precisa ficar   

escondido.
O chamamento de Jesus é para todos.

E unidos, tiraremos o planeta, dos fétidos 
lodos,

Endereçando-o para a grande LUZ!
José Bastos

POESIA
com as experiências vividas nos irmana-gradeço a Deus a oportunidade 
mos, possibilitando que os , impar, da experiência e convivên-
resgates e ajustes aconteçam sem a cia intra-uterina que passei a quase A
interferência consciente. O seu nome é quatro décadas, que me possibilitaram 
singular pois, trás o mar no inicio e Iara no sentir emoções adormecidas, afetos 
final, que significam geração e senhora das esquecidos e pensamentos positivos, que 
águas, mãe da geração fonte divina da me permitiram refletir e dar um novo 
criação. O seu viver é pelo bem estar dos direcionamento para minha jornada. 
outros, colocando-se muitas vezes em No período gestacional aprendi a 
segundo plano para atingir um bem maior. valorizar a importância da convivência 
Juntas, seremos gotas incorporando as amorosa, do aconchego e das palavras 
grandes águas que acalmarão as dores e doces e das boas vindas, mas a Lei Divina 
sofrimentos, trazendo esperanças e nos possibilita sentir na pele a dura 
alegrias. realidade resgatando o nosso passado. Sou 

Lembrando que o acaso não existe, para grata por todos os minutos vividos, ao casal 
tudo teremos explicações para o que que me acolheu, aceitando enfrentarem 
estivermos passando e a aceitação e também a experiência da perda, na época. A 
crescimento é individual. Não adianta assimilação somente se faz quando 
pegarmos pelas mãos quem resolve por sua sentimos efetivamente com intensidade o 
escolha permanecer marcando passos.                                                  amor e carinho, os motivos da perda 
Com muito amor e carinho,prematura. 

Hoje, mais forte e em equilíbrio ANA CLARA (1981) 
emocional, estou pronta para novas etapas 

Marília, 03/11/2017
da vida. Em meu coração sempre existirá 
um local reservado aos queridos que me 
acolheram, e nesta data comemorativa, 
sempre deixo plasmado um buque de rosas 
brancas a eles, para efetivar minha eterna 
gratidão. 

A vida segue o curso para todos nós e 

reencontros

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)

NOVAS EXPERIÊNCIAS

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 
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VOCÊ SENTIRÁ SAUDADES?
m famoso pensador, ao ser longo dos dias, dos anos, feitos no olhar, corpo físico, é alguém que nos antecede 
entrevistado, afirmou que uma das na dedicação, na cumplicidade, no na viagem de volta.U
perguntas de maior teor filosófico compartilhar de dores e felicidades? Como nos ama, de lá fica nos 

que mais o fez pensar nos últimos Como pode o fenômeno biológico aguardando, para um reencontro 
tempos, tinha vindo de sua filha, uma vencer os sentimentos verdadeiros, que inevitável. Naturalmente sentem 
menina de poucos anos de idade. nascem nos refolhos da alma e são saudades como nós, sentem nossa falta, 

Afirmava o entrevistado que, certa guardados no coração? como sentimos nós a deles.
feita, ao dar o beijo de boa noite para sua Pensar dessa forma é imaginar que *   *   *
pequena, ela o surpreendeu com a Deus pouca importância daria para o Quando a saudade dos amados 
seguinte pergunta: Pai, quando você amor. Afinal, de que valeria amar apertar nosso peito, que nossos pensa-
morrer, irá sentir saudades de mim? alguém, se isso tudo nos levasse ao mentos sejam de carinho, com a certeza 

A pergunta da menina, longe da nada? de que nos reencontraremos.
ingenuidade infantil, traz no seu bojo Já que a morte do corpo é inevitável, Aguardemos sem revolta pois, 
profundos questionamentos filosóficos. inevitável seria então perder nossos afinal, dia desses lá estaremos nós, a 
Você mesmo já se surpreendeu pensan- amores. revê-los, no retorno que também 
do naqueles que lhe antecederam na A lógica nos conduz ao entendimen- faremos ao mundo espiritual.
viagem de retorno ao mundo espiritual? to das leis de Deus, a nos explicar que os 

Já se perguntou onde estarão eles? laços de amor vencem as distâncias Redação do Momento 
Sentirão saudades de mim? provocadas pelo tempo e pelo espaço. Espírita

Ou já pensou em algum momento: Aqueles que se amam, onde 
C o l a b o r a ç ã o :  Como pode o manto da morte ser capaz estiverem, continuarão se amando, 

Luciana Beatriz Arioli de destruir sonhos, romper laços mesmo que momentaneamente 
Trombinifraternos, separar aqueles que se amam? apartados.

E já se questionou se aqueles a quem E é isso que a morte do nosso corpo 
queremos bem, que nos são caros ao físico nos provoca. Temporariamente, 
coração, que convivemos anos a fio, ficamos apartados daqueles a quem 
compartilhando anseios, dúvidas, amamos.
desafios, medos, com a morte ficam No entanto, logo mais, em um 
irremediavelmente afastados de nós? tempo que a vida nos dirá, nos reencon-

É comum dizermos Perdi meu pai, traremos, com as saudades daqueles 
ou Perdi meu filho, quando esses se vão que, após longa viagem, se reencontram 
com o fenômeno da morte. Será verdade para reviver o carinho, afeto e senti-
que os perdemos? mentos que sempre existiram.

A razão nos diz que não. Como pode Quem parte de retorno ao mundo 
a morte vencer os laços construídos ao espiritual, pelo fenômeno da morte do 

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

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

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com



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 10/02 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 17/02 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 24/02 - Som & Imagem

DIA 02/03 - Edgar Feres Filho

Matéria, pedaço de nada
É nada!
Serve apenas para servir
Desapega!

Veio da terra a ela volta
Utensílios que nos ajudam
Na Estrada dessa vida curta
Com muitas provas, dores agudas

Que nos propomos a superar
A cada dia o bem fazer
Reconstruindo todos os laços
Do nascimento até morrer

Vence o espírito toda matéria
Todos os dias é só querer
Tira do mundo toda a miséria
Vindo a paz sobreviver

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor 
e Justiça no dia 07/04/2018)

MATÉRIA

evemos tudo à Vida abundante acerto e da felicidade. Entre eles, o maior planeta, em todos os sentidos e níveis que 
que desfrutamos. Deus, o de todos, Jesus de Nazaré, mensageiro do se queira analisar.
Criador, dotou-nos de vida e Evangelho, porta-voz direto do Pai No geral, devemos entender que, como D
possibili tou-nos intenso e Criador e que vivenciou em si mesmo o filhos de um Pai Bondoso e Justo, que ama 

contínuo aprendizado. Para que pudésse- que ensinou. profundamente suas criaturas, fica o dever 
mos evoluir, aprender, e, portanto, adquirir Diante das possibilidades abertas, a do auto-aprimoramento intelecto-moral, 
méritos do esforço colocado a serviço da humanidade vai caminhando, errando, único instrumento real de equilíbrio e 
conquista da felicidade, cercou-nos de acertando, aprendendo. Descobrimos felicidade. E consideremos que tudo isto 
inúmeros recursos. Entre eles estão as nossas próprias leis, estamos pesquisando enquadra-se até num dever de gratidão a 
maravilhas produzidas pela natureza. o que ainda nos intriga e lutamos contra tudo que recebemos diariamente de Deus, 
Desde o espetáculo do nascer do sol – que dificuldades e obstáculos que são próprios o Pai de todos nós.
soa como amável e silencioso convite ao e naturais de nosso atual estágio evolutivo. E pensemos que o auto-aprimoramento 
trabalho -, às frutas ou perfume das flores, Sim, porque somos criaturas em caminha- intelecto-moral nos levará pelo menos a 
à condição de seres sociais que se relacio- da, imperfeitas, inacabadas. O tempo nos duas consequências inquestionáveis: 
nam para o mútuo crescimento e mesmo a levará à perfeição relativa, quando dominaremos o egoísmo feroz que ainda 
uma infinidade de tesouros que nem estaremos promovidos à condição de nos domina (o que determinará o fim da 
percebemos. Sempre estão a nossa volta e cooperadores da grandiosa obra de Deus. onda de sofrimentos que abate o planeta) e 
o espaço desta página seria insuficiente Essas reflexões todas convidam-nos a partiremos, porque mais conscientes, aos 
para relacionar. pensar com mais seriedade sobre a vida no deveres da solidariedade que, por conse-

Colocou-nos num planeta rico de planeta. Não estamos aqui a passeio. qüência, trarão o equilíbrio que espera-
possibilidades e perspectivas. Dotou o Também não estamos no planeta pela mos.
planeta de água, fauna e flora abundantes; primeira nem última vez. Somos todos 

Orson Peter Carraradeu-nos os animais, pássaros e outros irmãos, devemo-nos solidariedade 
seres como companheiros de viagem e recíproca e cumprimos um justo programa 
ainda escalou experimentados irmãos de auto-aperfeiçoamento, cuja finalidade é 
mais velhos que visitam o planeta o progresso individual e coletivo. E neste 
periodicamente para ensinar o caminho do coletivo incluímos toda a sociedade do 

DUAS CONSEQUÊNCIAS INEVITÁVEIS

 72 – Prece – Sabemos qual a sorte que sofrer, para repará-la. Afastai dele os 
espera os que violam a vossa lei, maus Espíritos, que poderiam levá-lo 
Senhor, para abreviar voluntariamente novamente ao mal, prolongando os 
os seus dias! Mas sabemos também seus sofrimentos, ao fazê-lo perder o 
que a vossa misericórdia é infinita. fruto das novas experiências. E a ti, 
Estendei-a sobre o Espírito de Fulano, cuja desgraça provoca as nossas 
Senhor! E possam as nossas preces e a preces, que possa a nossa comiseração 
vossa comiseração abrandar as adoçar a tua amargura, fazendo nascer 
amarguras dos sofrimentos que em teu coração a esperança de um 
suporta, por não ter tido a coragem de futuro melhor! Esse futuro está nas 
esperar o fim das suas provas! Bons vossas próprias mãos: confia na 
Espíritos, cuja missão é assistir os bondade de Deus, que espera sempre 
infelizes, tomai-o sob a vossa proteção; por todos os que  se arrependem, e só é 
inspirai-lhe o remorso pela falta severo para os de coração empederni-
cometida, e que a vossa assistência lhe do.
dê a força de enfrentar com mais ESE – Cap. 28 – Coletânea de 
resignação às novas provas que terá de Preces Espíritas

PRECE POR UM SUICIDA
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