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Quem toma em suas mãos esse 
mensário muitas vezes não se atém 
que poderá encontrar nessas quatro 
páginas inúmeras respostas dos 

‘porquês’ que eclodem diariamente em seu 
cerne.

Cada mensagem aqui inserida é um 
compêndio de sábias lições de como 
podemos nos tornar melhores e consequen-
temente transformar diariamente os 
percalços em bênçãos.

A vida está sempre nos sorrindo, porém 
nosso coração cheio de mágoas e tristezas 
não consegue captar os presentes que Deus 
nos proporciona.

Mesmo na dor há lições. Somos diaman-
tes brutos que aceitamos essa reencarnação 
para nos lapidar e sairmos mais puros, 
revigorados, quem sabe prontos para uma 
felicidade perene?

Tudo depende de como você anda vendo 
o copo com água pela metade. Mais cheio 
ou mais vazio?

Confesso que não existe fórmula mágica, 
uma caminho mais curto, um desvio, uma 
cruz mais leve. Tudo que carregas é aquilo 
que pediu pra trazer. Da unha encravada ao 
parente complicado, tudo ou quase tudo 
está lá no ‘contrato’ que você formulou ao 
voltar para essas paragens.

Porém a boa notícia é que podemos sim 
‘passar de ano’, evoluir, crescer. Ninguém 
falou que seria fácil, entretanto não é tão 
difícil assim.

O Mestre nos deu a dica: ‘‘Ama a Deus 
sobre todas as coisas e a próximo como a ti 

mesmo’’.
Muitas vezes nos questionamos: ‘quem é 

esse próximo?’.
Creiamos que deva ser todos aqueles que 

o nosso caminho cruzar e vou um pouco 
mais além, esse próximo é sempre aquele 
que o nosso ‘santo’ não bate.

Afinal, amar pessoas queridas é fácil, mas 
Jesus quando nos trouxe o seu maior 
ensinamento foi para que nos reconciliásse-
mos com antigos algozes do nosso passado.

(In)felizmente a lei do esquecimento 
impede-nos de recordar quem foi aquele 
espírito que hoje nos atormenta tanto. 
Alguém que nos fez mal?

Só que nunca passa pelas nossas cabeças 
que fomos nós o vilão da história.

Acreditamos piamente que fomos e 
somos espíritos benevolentes, incapazes de 
fazer o mal a alguém.

Se isso fosse verdade não estaríamos 
reencarnando num planeta de provas e 
expiações. A não ser que tu seja um 
mensageiro.

Bem, eu sei que mensageiro eu não sou, 
bem da verdade estou muito longe disso, 
portanto vou me esforçando para encontrar 
motivos para amar àqueles que forem se 
achegando em minha vida.

Desejo a todos um Feliz 
2021!

Beijos nos corações!

            Inibmort

OS PRESENTES DE DEUS

O furacão realmente tem o poder da 
demolição generalizada, mas como ocor-
reria a construção de novas edificações 
sem que houvesse antes uma desconstru-
ção daquelas que ali estavam há tanto 
tempo?

A história da humanidade registra a 
passagem de períodos extrema-
mente dispares para o ser vivente 

que caminha na evolução terrena. 
Desde os primórdios da civilização, 

passando por eras geladas, terremotos que 
reconfiguraram continentes, desapareci-
mento de civilizações inteiras, pestes que 
dizimaram povos... Foram acontecimen-
tos impactantes no decurso de contínuo 
progresso. 

Para falar a respeito deste breve período 
de tempo no século XXI se faz necessária 
uma intensa abstração espiritual e despren-
dimento de ideias preconcebidas. Sim, 
senão como poderíamos avaliar segundo 
nossos parâmetros habituais a perda de 
mais de um milhão de vidas em tão curto 
espaço de tempo? E nossas reações, como 
funcionam em caso semelhante? 

Provoca-nos inicialmente um espanto; 
posteriormente, passado o primeiro impac-
to, causam-nos profunda tristeza tais bai-
xas. Em seguida, após as fases iniciais, 

usando uma expressão analógica, saímos 
de dentro do "olho do furacão", onde nos 
encontrávamos, míopes ainda para enxer-
gar mais longe, e nos deparamos com o 
derredor todo modificado, que nos pareceu 
estranho e misterioso. 

À primeira impressão, este território 
pode parecer-nos inóspito, um campo de 
destruição, devastações do ano em um só 
dia. Primavera, verão, outono e inverno nos 
foram apresentados em uma velocidade 
espantosa. Tantos sentimentos, dúvidas, 
inseguranças e incertezas em um pequeno 
amontoado de meses. 

Tal qual o clima nos faz trocar de vestes 
para nos adaptarmos às intempéries, nosso 
Espírito lutou contra a ferrugem existente 
em nossa mente. Surpreendidos que fomos, 
necessitamos paralisar tudo, repensar, 
ressignificar e adotar novas posturas em 
nossa vida pessoal, profissional, familiar, 
financeira, espiritual, entre outros âmbitos.

Na obra Vigilância, de Joanna de Ânge-
lis, temos uma lição muito pertinente que 
nos remete ao ano de 2020:

"Toda ascensão exige estorço, adapta-
ção e sacríficio. Toda queda resulta em 
prejuízo, desencanto e recomeço. Traba-
lha-te interiormente, vencendo limite e 
obstáculo, não considerando os terrenos 

vencidos, porém. fitando as paisagens 
ainda a per-correr. A tua reforma íntima te 
concederá a paz por que anelas e a felici-
dade que desejas." 

Ainda muito terreno percorreremos após 
este ano, buscando o significado das lições 
recebidas. Descobrindo lentamente aquilo 
que nos fere por dentro, podemos lapidar 
nossos atos, conhecendo-nos melhor, corri-
gindo rumos em direção à felicidade plena. 

A experiência de 2020 não se repetirá tão 
cedo. Talvez nos tenha sido concedida uma 
oportunidade única na vida para levantar-
nos, espanar a poeira acumulada sobre 
nossos atos repetidos incansavelmente, 
limpar as roupas e o corpo e seguir em 
frente! 

O sentimento que devemos estimular 
apesar de muitas dores sentidas após o 
rescaldo, é o da renovação! 

Que assim seja!

Walter Bonaparte Junior

( D o  ‘‘ O  C l a r i m ’’ 
dez/2020)

 
Colaboração: Prof.ª 

Leudimila Rodrigues 
Tempeste

2020, O ANO QUE NOS FOI PRESENTEADO

Senhor, neste ano que se inicia....

Não te pedimos a isenção das provas 
necessárias, mas apelamos para sua 
misericórdia, a fim de que as nossas forças 
consigam superá-las.

Não te rogamos a supressão dos 
problemas que nos afligem a estrada; no 
entanto, esperamos o apoio do teu amor, 
para que lhes confiramos a devida solução 
com base em nosso próprio esforço.

Não te solicitamos o afastamento dos 
adversários que nos entravam os passos e 
obscurecem o caminho; todavia, contamos 
com o teu amparo de modo que aprendamos 
a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso.

Não te imploramos imunidades contra as 
desilusões que porventura nos firam, mas 
exortamos o teu auxílio a fim de que lhes 
aceitemos sem rebeldia a função edificante 
e libertadora,

Não te suplicamos para que se nos livre o 
coração de penas e lágrimas; contudo, 
rogamos à tua benevolência para que 
venhamos a sobre estar-lhes o amargor, 
assimilando-lhes as lições!!..

Senhor, que saibamos agradecer a tua 
proteção e a tua bondade nas horas de 
alegria e de triunfo; entretanto, que nos dias 
de aflição e de fracasso, possamos sentir 
conosco a luz de tua vigilância e de tua 
benção!..     Emmanuel

(Do Livro CORAGEM, psic de Chico 
Xavier)

ORAÇÃO PARA INICIAR O ANO



No princípio do mundo, quando os 
vários reinos da Natureza já se 
achavam apaziguados e enquanto o 

ouro e o ferro repousavam no sub-solo, o 
homem, os animais de grande porte, os 
passarinhos, as borboletas, as ervas e as 
águas viviam na superfície da Terra... E o 
Supremo Senhor, notando que os serviços 
planetários se desdobravam regularmente, 
chamou-os ao seu Trono de Luz, a fim de 
ouvi-los.

A importante audiência do Todo-
Poderoso começou pelo Homem, que se 
aproximou do Altíssimo e informou:

- Meu Pai, o globo terrestre é nossa 
gloriosa oficina. Minha esposa, tanto quan-
to eu, se sente muito feliz; entretanto, expe-
rimentamos falta de alguém que nos faça 
companhia, em torno do lar, e nos auxilie a 
criar os filhinhos.

O Todo-Misericordioso mandou anotar 
a referência do Homem e continuou a ouvir 

as outras criaturas.
Veio o Boi e falou:
- Senhor, estou muito bem; contudo, 

vagueio sem descanso durante as horas de 
sol. Grande é a minha fadiga e a resistência 
cada vez menor...

Veio o Cavalo e reclamou:
- Eu também, Grande Rei, sinto aflitivo 

calor cada dia...
Aproximou-se a Corça e rogou:
- Poderoso, estou exposta à perseguição 

de toda gente. Não terei a graça de um ser 
amigo que me proteja e defenda?

Logo após, surgiu gracioso passarinho e 
suplicou:

- Celeste Monarca, recebi a bênção da 
vida, mas não tenho recursos para fazer 
meu ninho. Nas pastagens rasteiras, não 
posso construir a casa...

Adiantou-se a Borboleta e implorou:
- Meu Deus, tudo é belo no mundo; 

todavia, onde repousarei?

Em último lugar, che-
gou o Rio e disse:

-  Grande Senhor,  
venho cumprindo os meus 
deveres na Terra, escrupu-
losamente, mas preciso de 
alguém que me ajude a 
conservar as águas...

O Supremo Soberano ficou pensativo e 
prometeu providenciar.

No dia imediato, toda a Terra apareceu 
diferente.

As árvores robustas e acolhedoras havi-
am surgido, representando a sublime res-
posta de Deus.

 Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ 
A LENDA DA ÁRVORE

Quando estamos próximos a um novo 
ano, muitos temos o hábito de fazer 

uma lista do que pretendemos alcançar 
nessa nova etapa de nossas vidas.

Pensando nisso, imaginamos que 
poderíamos elaborar uma lista de virtudes 
para desenvolvermos no novo ano.

Podemos começar com a benevolência.
A benevolência é a virtude daquele que 

demonstra afeto, que é bondoso, que pratica 
a caridade, que tem empatia para com o 
outro.

Podemos incluir também, a paciência.
Ser paciente significa ser sereno e 

tolerante com os demais, compreender que 
não podemos controlar tudo que acontece 
em nossas vidas.

Significa, em essência, fortalecer nosso 
autocontrole e nossa autoconfiança.

E o otimismo?
Essa virtude nos permite olhar para a 

vida com alegria, ampliando a confiança 
em Deus e em Sua justiça.

Podemos exercitar o otimismo em 
nossas ações, estimulando o trabalho, os 
bons pensamentos e a esperança.

Podemos acrescentar, em nossa lista, o 
contentamento, virtude que nos ensina a 
aproveitar as boas coisas que acontecem 
conosco e a ficarmos felizes nessas 
circunstâncias.

Algo que também podemos colocar em 
nossa lista é a reflexão.

Refletir significa aprofundar o pensa-
mento, buscando analisar todas as conexões 
que conseguimos identificar sobre um fato 
ou um tema.

Para que possamos desenvolver a 
reflexão é preciso sabermos nos tranquili-
zar; é preciso destinar um tempo, para nos 
desligarmos da agitação do dia a dia.

A partir da reflexão podemos alcançar a 
harmonia, a sabedoria e o esclarecimento.

Algo mais que podemos integrar nas 
nossas propostas para o próximo ano é a 
generosidade.

Essa virtude está relacionada com o 
compartilhamento. Ser generoso é 
exercitar a doação ao próximo de tudo que 
tenhamos a ofertar: uma palavra amiga, um 
olhar carinhoso, um alimento para quem 
tem fome, a mão para quem precisa se 
reerguer.

Podemos ainda acrescentar a resiliência 
nesse planejamento.

Ser resiliente é compreender que 
situações ruins podem acontecer, mas que 
delas podemos extrair lições preciosas em 
vez de ficarmos presos ao sofrimento.

Por fim, podemos incluir a disciplina no 
rol das virtudes que pretendemos cultivar 
no próximo ano.

Essa é uma virtude que pode nos ajudar, 
e muito, na concretização de todas as 
demais pretensões.

Consiste nessa força interior que nos 
permite a alteração de velhos hábitos. Não 
se trata apenas de decidir melhorar, mudar, 
mas de colocar em prática o que decidimos.

Virtude fundamental para que as 
transformações possam ser alcançadas.

A disciplina está de mãos dadas com a 
perseverança e o progresso.

Nessa lista, necessário analisarmos o 

que seja mais importante para nossa vida e 
escrever em primeiro lugar, relacionando 
as demais, de forma sequencial.

Esmeremo-nos na relação das conquis-
tas a serem empreendidas no ano que se 
esboça à frente.

Pensemos nisso. Façamos a nossa lista 
individual.

Depois, nos bastará sair do simples 
planejamento, e colocar nossa vontade em 
ação!

Redação do Momento 
Espírita.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

Na vida há muitas dores
Dores físicas e espirituais

Às vezes um campo deserto, sem flores
Pois somos espíritos desiguais

A pele ferida nos incomoda
Um dia de frio, faz-nos chorar
A barriga vazia é como soda

Queimando as entranhas, é um penar

Mais fundo ainda que esses males
São aqueles que não tem remédio

A consciência pesada nos lares
Dores da alma, o ódio, o tédio

Muitas dores renascem a primeira vista
De amores ausentes, perdidos

Como um carro que deixa a pista
Não há mal maior, que um coração 

partido

***

“Tijolo a tijolo, casas são erguidas
Cal, cimento, água, pés e mãos
Do alicerce ao telhado mantidas
Transformando-se em Centro de 

Oração”

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça no dia 16/06/2018)

CORAÇÃO PARTIDO

VIRTUDES PARA O ANO NOVO
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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 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

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

Com a graça de Deus nosso 
Senhor, estaremos sempre 
ajudando e acompanhando 

vocês. Não temais e mantenha 
coração em paz, à procura do bem 
em direção á Deus.

Não se deixe barrar... haverá 
sempre obstáculos.

 Não temais, Jesus é convosco.
Diante das incertezas da vida, 

pense, ore e vigie seus pensamentos 
e você estará bem.

Jesus vos ama, não se desespere.
    
 Um amigo.

(Mensagem Psicografada no 
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ no dia 
22/09/2018)

É verdade...
Há sim um Céu!
Encontra-o dia-a-dia.
Em inúmeros lances da vida.
No bilhete afetuoso que deixaste.
Naquela musica que encantou-te.
Na pequena doação que fizeste.
No olhar de carinho que enviaste.
Num sorriso de ternura que te ilu-

minou.
No abraço que te confortou.
Nas lágrimas que te emocionaram.
Na saudade que te toca o peito.
Na prece que alivia a alma.
Nos sonhos que te embalam a noite.
Para que amanheças renovado... 

amando e vivendo, revelando que o 
Céu não esta longe, mas nos teus ges-
tos de afeto!

Assistam as lives do 
Diogo nesse endereço: 
https://www.facebook.
com/diogo .caceres

Diogo Cáceres

HÁ UM CÉU

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

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

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SP

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

(14) 997393271 - (14) 982196020

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

executivabueno@yahoo.com.br

CASA DOS ESPÍRITAS: Nas sextas 
feiras às 20h e nos domingos às 9h, 
transmite palestras ao vivo em seu 
c a n a l  n o  y o u t u b e :  A c e s s e :  
h t t p s : / / w w w . y o u  t u b e .-
com/casadosespiritas?gl=BR

***
Reinaldo T. Jr - Inibmort:
https://www.youtube.com/channel/U
CfACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?vie
w_as=subscriber

***
C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’:
https://www.youtube.com/channel/U
CYelzy2bzH7VbX1-Owa0MYg

FACEBOOK
Página do CEAC Cafelândia no 
Facebook - quartas feiras às 20:00

***
Companheiros da Luz de Birigui: 
https://www.facebook.com/companhe
irosdaluz

CANAIS NO YOUTUBE

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

REUNIÕES MEDIÚNICAS
pareceu num programa de Atelevisão, onde eram entrevistadas 
pessoas idosas, convidadas a falar 

sobre a velhice. Tinha setenta e cinco anos, 
mas aparentava sessenta, epirituoso, bem 
disposto, dono de uma incrível jovialidade.

- Nunca me senti velho. O corpo já não 
tem a mesma vitalidade; não raro há 
"grilos" de saúde, o que é natural. Trata-se 
de uma máquina. Embora eu cuide bem 
dela, vai se desgastando... Mas o "motor" 
está ótimo, nos dois sentidos: bombeia, 
incansável e eficientemente o sangue, sem 
"ratear", e se mantém permanentemente 
enamorado de encantadora donzela - a Vida 
! Por isso, intimamente, sinto-me um eterno 
jovem. Nunca experimentei o "peso dos 
anos" ou a angústia de envelhecer. Cada dia 
é uma nova aventura e eu aproveito 
integralmente...

- Qual é a fórmula para essa perene 
juventude emocional, essa esfuziante 
alegria ? - pergunta, admirado, o 
entrevistador.

- Elementar, meu filho. Toda manhã, 
quando eu desperto, digo para mim mesmo: 
"Você tem duas opções, neste dia: ser feliz 
ou infeliz." Como eu não sou tolo, escolho a 
primeira. Simples, não ?

As pessoas felizes vivem neste mesmo 
mundo de expiações e provas. Sofrem, 
lutam, enfrentam problemas e dificuldades, 
dores e atribulações, enfermidades e 
desgastes, como toda gente. No entanto, 
optaram pela Felicidade, superando a velha 
tendência humana de autocomiseração; o 
masoquismo de autoflagelar-se com uma 
visão pessimista e desajustada da 
existência, o cultivo voluptuoso da 
mágoa...

Felicidade, como ensina a sabedoria 
popular, não é uma estação na jornada 
humana. Trata-se de uma maneira de viajar. 
Independendo dos favores da existência, 
subordina-se, fundamentalmente, ao que 
fazemos dela.

Richard Simonetti

A MÁGICA OPÇÃO



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

ATÉ O RETORNO DE NOSSOS 
TRABALHOS ROTINEIROS, O NOSSO 

‘‘O FAROL’’ ESTARÁ SENDO 
DISTRIBUÍDO APENAS PELOS MEIOS 

DIGITAIS. QUANDO AS CASAS 
ESPÍRITAS REABRIREM-SE 

ESTAREMOS ENVIANDO A EDIÇÃO 
EM PAPEL 

Nas festividades natalinas aproveito 
para congratular-me com todos os 
amigos que passam pela grande 

experiência de superação, procurando 
vencer a  batalha mais difícil, onde 
enfrenta-se os medos e os fantasmas que 
sempre os assombraram, mas com 
equilíbrio e perseverança vencerão todos os 
percalços, e o sabor da conquista de uma 
nova etapa em vossas vidas será com 
certeza o ganho tão esperado. 

Neste grande processo de transição que 
o planeta passa, sentirão muitas vezes 
desamparados e sem saber ao certo o que 
fazer, mas como a criança que dá os 
primeiros passos e titubeia caindo, vocês 
também assim procedem, mas confiem e 
abram o coração para a nova era que se 
inicia. Deixem fluir esta energia que agora 
sentem, sem o questionamento peculiar de 
vocês, e o bem estar, a paz e harmonia se 
instalará gradualmente em vosso interior, 
lhes dando novas razões de viver, com 
objetivos mais definidos, respondendo aos 
questionamentos com mais clareza e 
acerto, fortalecendo a vossa fé com mais 
clareza de que porque aqui viemos, o que 
fazemos e para onde iremos. 

Lembrem-se sempre que a escolha foi 
de vocês para aqui estarem nesta transição 
planetária, vivenciando e expurgando todas 

as mazelas do ontem, e um novo espirito se 
agigantará forte e lutador para enfrentar os 
novos desafios para a evolução espiritual. 

Nada a temer, quando despertamos a 
consciência para algo bem maior do que se 
imaginava, certos de que estamos na hora e 
no momento certo para caminharmos com 
a certeza de que sempre estaremos sendo 
assistidos pelos divinos mensageiros do 
Pai Criador. 

Os testes virão individualmente a cada 
um, e assim sendo, a exemplificação do 
vosso aprendizado será com certeza sua 
grande conquista. Aproveitem todos 
segundos de vossas vidas buscando sua 
superação e o empenho em concretiza-la 
lhes dará a força necessário para não 
perecerem.  

Ano de 2021 do vosso calendário, 
marcará para todos o que foi ontem , o  
agora e o amanhã de nos dias mais felizes e 
importantes. Fiquem em paz e confiem.

Hector – 26/12/2020 

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)

A NOVA ERA

SE FOR  COMPRAR
ONLINE - COMPRE

COMIGO!

https://www.magazinevoce.com.br/
magazineInibmort/

ANUNCIE 
AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONE

(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

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 

livraria@casadosespiritas.com.br

PRECISA DE 
VOLUNTÁRIOS

I
Precisa-se de voluntários,

Para trabalhar na seara de Jesus!
Os objetivos em pauta é a Luz,

É Luz que precisamos acender no 
mundo,

Com as  energias vindas das nossas 
almas,

E das entranhas dos nossos corações.

II
Precisa- se de voluntários,

Que não tenham medo,
De agir com a verdade,
Que sejam ponderados,

Que não olhem mais para trás,
Que peguem e sigam com seus arados,
Até acenderem muitos pontos de PAZ!

III
Precisa -se de voluntários,
Que saiam da escuridão,
E projetem-se na Luz,

Sigamos o moço de Nazaré,
Que nos falou do valor da fé,

E para nos ensinar o SEU GRANDE 
AMOR,

Enfrentou até mesmo, a cruz!

               José Bastos

POESIA
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