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Comecei a assistir na Netflix uma 
micro série de seis capítulos 
intitulada ‘‘Vida após a Morte’’, 

com episódios de nomes sugestivos como 
‘Relatos dos ressuscitados’ que fala sobre 
EQM (experiência de quase morte), 
‘Médiuns’, ‘Recado dos Mortos’, ‘Vendo 
gente morta’ e ‘Reencarnação’.

Confesso que minha decepção foi tanta 
que ainda estou me preparando para assistir 
aos dois episódios finais. 

Não quero desmerecer a produção, 
porém o que me deixou sem vontade de 
prosseguir foi que nas quatro primeiras 
partes não foi citada apenas uma vez o 
espiritismo, muito menos Allan kardec ou 
Chico Xavier. Até citam a Sociedade 
Parisiense de Estudos Espíritas contudo 
não mencionam o seu associado mais 
ilustre.

O que eu consegui assimilar nos 
capítulos que acompanhei foi que os 
médiuns e as localidades que executam os 
trabalhos de mediunidade são do mais alto 
garbo e elegância.

Nada comparado ao nosso Mineiro do 
Século que vivia numa humilde moradia e 
tinha como meio de vida a simplicidade.

Não que seja citada na obra, porém 
acredito que ter acesso aos ‘‘protagonistas’’ 
não deve ser nada barato.

Lembro que o nosso Mestre deixou bem 
claro que devemos dar de graça o que de 
graça recebemos, principalmente o dom da 
mediunidade.

Só quem faz parte da diretoria de um 
Centro Espírita sabe a dificuldade de 
manter suas portas abertas. A doutrina não 
cobra o dízimo, a doutrina não pede nada 
em troca àqueles que a frequentam. Pense 
que como todo imóvel essa Casa tem contas 
a pagar como água, energia, limpeza, IPTU, 
manutenção etc...

Tiro por base nossa pequena Casa que 
bem pouco gasto tem, mas que alguém está 
arcando com ele. Mesmo fechada as contas 
vão continuar chegando. E se queima uma 
luz e se precisa trocar uma torneira? 
Sempre há necessidade da vil moeda.

Mesmo assim vamos dando os nossos 
pulos, vaquinha entre os diretores, uma rifa, 
um brexó, uma feira do livro e mil e umas 
formas de arrecadar algum para os vazios 
cofres.

 Não nos deixemos abater, a providên-

cia estará sempre do lado daqueles que 
estendem suas mãos aos necessitados, que 
faz seu trabalho com o coração limpo e tem 
por meta a pura e simples caridade e claro o 
aprimoramento do conhecimento.

Não nos deixemos enganar por falsos 
profetas. Se não condiz com as obras do 
Chico, de Kardec, de Denis, de Delanne, 
não é Espírita. Pode até ser espiritualista 
porém aí será necessário colocar na balança 
e ver para que lado ela mais pesa.

Infelizmente a maioria das Casas ainda 
continuaram com suas portas fechadas em 
decorrência da pandemia, 
mas nunca deixe de viver o 
espiritismo no seu dia a 
dia.

Beijos nos corações!

            Inibmort

DAI DE GRAÇA 

Estamos no início das grandes transfor-
mações, e fenômenos próprios demonstram 
chegado os tempos anunciados pelas Escri-
turas e confirmados pelos imortais.

 

A drogadição vinha, há décadas, 
consumindo a juventude, e vícios 
degradantes dominavam a socieda-

de que combatia a família, a educação, a 
saúde e os meios de dignificação humana. 
O bafio pestilento exteriorizado pelo mate-
rialismo dominador das massas zombava 
de Deus, na condição de mito superado, e a 
figura de Jesus e Sua Doutrina, como as 
personagens dos Seus dias, que O acompa-
nhavam, sendo objeto de escárnio e des-
dém...

 Sentia-se no ar, em toda parte, que algo 
iria acontecer, porque a decadência moral e 
intelectual havia chegado à situação insus-
tentável.

Pensou-se que o monstro da guerra seria 
uma solução para diminuição da população 
da Terra, como sucedera anteriormente, e os 
laboratórios de investigação científica, a, 
pretexto de penetrar na vida microbiana 
para melhor estudar a saúde e resguardá-la, 
também estabeleceram códigos secretos de 
se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da 
cepa de algumas enfermidades. E neste 
século surgiram epidemias, algumas trans-
formadas em pandemias, que continuam 
devorando vidas aos milhares.

A Divindade, através dos Seus prepos-
tos, providenciou reencarnações de apósto-
los da caridade, de missionários do conhe-
cimento, de sábios da tecnologia para 

melhorar as condições de vida no planeta, 
de embaixadores da Vida espiritual e pro-
clamadores do amor, do respeito à vida em 
todas as suas expressões, e eles sensibiliza-
ram milhões de seres que anelavam pelo 
bem e pela Verdade. Entretanto, suas vozes, 
exemplos e abnegação não lograram dimi-
nuir a força dos arbitrários da Luz Divina, 
que abraçando doutrinas perversas, amplia-
ram o seu campo de obstinação no mal e 
arrebanharam as mentes jovens, em razão 
das famílias destruídas, das uniões sexuais 
imaturas, dos cidadãos inescrupulosos 
dominadores...

O desrespeito à Natureza, com o envene-
namento da atmosfera, dos rios e nascentes, 
enquanto o mar estava reduzido a depósito 
de desperdícios que vêm destruindo a sua 
fauna e flora, e o adensar da psicosfera geral 
pela emissão de ondas contínuas de ódio e 
de degradação moral, chegando a níveis 
brutais de conduta, com o aumento dos 
feminicídios e crimes de características 
primitivas, respondiam pela tragédia que 
então se aproximava do planeta querido. 

É o que está acontecendo neste momento 
de provações e expiações individuais e 
coletivas, que ameaçam a existência huma-
na no planeta confiado a Jesus para alçar o 
mundo de regeneração.

Manoel Philomeno de 
Miranda - Divaldo Pereira 
Franco.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

NO RUMO DO MUNDO DE 
REGENERAÇÃO

ERGUNTA: - Em vista das opiniões Pvariadas e por vezes contraditórias, 
tanto entre as correntes religiosas e 

profanas como até entre a classe médica, 
quanto ao uso da carne dos animais como 
alimento, gostaríamos que nos désseis 
amplos esclarecimentos a respeito, de 
modo a chegarmos a uma conclusão clara e 
lógica sobre se o regime alimentar 
carnívoro prejudica ou não o nosso 
organismo ou influi de qualquer modo para 
que seja prejudicada a evolução do nosso 
espírito. Preliminarmente, devemos dizer 
que no Oriente - como o afirmam muitas 
das pessoas antivegetarianas - a abstenção 
do uso da carne como alimento parece 
prender-se apenas a uma tradição religiosa, 
que os ocidentais consideram como uma 
absurdidade, dada a diferença de costumes 
entre os dois povos. Que nos dizeis a 
respeito?

RAMATIS: - A preferência pela 
alimentação vegetariana, no Oriente, 
fundamenta-se na perfeita convicção de 
que, à medida que a alma progride, é 
necessário, também, que o vestuário de 
carne se lhe harmonize ao progresso 
espiritual já alcançado. Mesmo nos reinos 
inferiores, a nutrição varia conforme a 
delicadeza e sensibilidade das espécies. 
Enquanto o verme disforme se alimenta no 
subsolo, a poética figura alada do beija-flor 
sustenta-se com o néctar das flores.

Os iniciados hindus sabem que os 
despojos sangrentos da alimentação 
carnívora fazem recrudescer o atavismo 
psíquico das paixões animais, e que os 
princípios superiores da alma devem 
sobrepujar sempre as injunções da matéria. 
Raras criaturas conseguem libertar-se da 
opressão vigorosa das tendências hereditá-
rias do animal, que se fazem sentir através 
da sua carne.

Obra: Fisiologia da Alma - Médium 
Hercílio Maes

A ALIMENTAÇÃO CARNÍVORA 
E O VEGETARIANISMO



É sempre o amigo sublime.
Educa sem ferir-nos.
Diverte, edificando-nos o caráter.
Revela-nos o passado e prepara-nos, 

diante do porvir.
Repete-nos o que Sócrates ensinou nas 

praças de Atenas.
Descobre-nos ao olhar maravilhado as 

civilizações que passaram. O Egito resplan-
decente dos faraós, a Grécia dos filósofos e 
artistas, a Jerusalém dos hebreus, desfilam 
ante a nossa imaginação, ao seu toque espi-
ritual.

Conta-nos o que realizou Moisés, o 
grande legislador.

Lembra-nos a palavra de Platão e Aris-
tóteles.

Junto dele, aprendemos quanto sofre-
ram nossos antepassados, na conquista do 
bem-estar de que gozamos presentemente.

Descreve-nos a inutilidade das guerras 
nascidas do ódio que devastaram o mundo. 
Aconselha-nos quanto à sementeira de 
tranqüilidade e alegria. Ajuda-nos no 
entendimento de nós mesmos e na compre-
ensão de nossos vizinhos.

Dá-nos coragem para o trabalho, e 
humildade no caminho da experiência.

Sem ele, perderíamos as mais belas 
notícias de nossos avós e a obra da vida não 
alcançaria a necessária significação; passa-
ríamos na Terra, em pleno desconhecimen-
to uns dos outros, e a lição preciosa dos 
homens mais velhos não chegaria aos ouvi-
dos dos mais novos; a religião e a ciência 
provavelmente não surgiriam à luz da reali-
dade; os mais elevados ideais do espírito 
humano morreriam sem eco; a indústria, o 
comércio e a navegação não possuiriam 
pontos de apoio.

É o traço de união, entre os que ensinam 

e aprendem, entre os milê-
nios que já se foram e o dia 
que vivemos agora.

É, ainda, a esse amigo 
abençoado que devemos a 
coleção de notícias e

ensinamentos de Jesus, 
que renovam a Terra para o Reino Divino.

Esse inesquecível benfeitor do mundo é 
o livro edificante. Por isto, não nos esque-
çamos de que todo livro consagrado ao bem 
é um companheiro iluminado de nossa 
vida, merecendo a estima e 
o respeito universal.

 Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ 
O AMIGO SUBLIME 

Ser amigo e ter amigos são grandes 
alegrias em nossas vidas.
A presença de um amigo torna nossa 

existência mais feliz.
O que sentimos quando estamos perto 

de nossos amigos mais amados? Como se 
manifestam as batidas do nosso coração?

O que temos vontade de dizer para 
eles?

Com certeza, as respostas a estas 
questões estão relacionadas a bons 
sentimentos, boas palavras, porque a 
amizade é uma grande riqueza que 
podemos cultivar em nosso dia a dia.

Sim, a amizade precisa ser cultivada da 
mesma forma que dispensamos cuidados 
diários a uma planta rara. Ela necessita da 
rega generosa das palavras, do sol 
amistoso dos contatos, da terra fofa da 
generosidade.

A vida é uma construção cotidiana, a 
partir de nossas realizações, nossos 
desejos, nossas ações, nossos sentimentos.

Como certa inspirada compositora 
podemos dizer que não é algo como chegar 
no topo do mundo e saber que venceu. É 
mais sobre escalar e sentir que o caminho 
nos fortaleceu.

A vida não está pronta e definida. 
Temos algumas vitórias que devemos 
comemorar pelo esforço e dedicação 
empenhados na tarefa.

Também podemos comemorar o 
esforço a cada passo dado no caminho com 
a consciência de que, em nosso percurso 
diário, podemos aprender constantemente 
e nos sentirmos mais fortes e entusiasma-
dos.

Digamos que a vida é como ser abrigo e 
também ter morada em outros corações.

E assim ter amigos em todas as 
situações.

Na trajetória terrena, podemos ser 
guarida para muitos corações amigos. 
Também podemos construir morada na 
vida daqueles que percorrem esta jornada 
terrena conosco.

É assim que vamos criando os laços de 
amizade que nos iluminam.

No entanto, lembrarmos que não 
podemos ter tudo.

Qual seria a graça do mundo se fosse 
assim?

Encontramo-nos em desenvolvimento, 
por isso ainda não temos tudo. Mas, 
podemos nos alegrar com as conquistas 
que vamos alcançando, a pouco e pouco.

Podemos imaginar que se tivéssemos 
tudo que desejássemos, talvez ficaríamos 
acomodados, sem perseguir progresso e 
melhorias.

Por isso, eu prefiro sorrisos e os 
presentes que a vida trouxe pra perto de 
mim - dizem os versos da canção.

E nós?
Somos dos que preferimos os sorrisos 

e os presentes que a vida nos traz?
As coisas materiais são passageiras, 

mas as pessoas que verdadeiramente 
cativamos, em nossa trajetória, são para 
sempre.

Estejamos conscientes que a amizade é 
conquista do sentimento.

A amizade une as criaturas. Dá a mão 
aos mais fracos.

Ameniza a solidão de quem se sente ao 
abandono.

A amizade zela e abençoa, ajudando 
sempre.

É benigna, gentil. É perseverante.
A amizade nos prepara para voos mais 

altos de abnegação e sacrifício. Para o 
amor.

Cultivemos nossas amizades, trazendo 
essa primavera em flor para dentro de nós.

Permitamo-nos nos envolver por esse 
perfume suave, essa terna melodia, 
arrefecendo as agruras das nossas 
existências.

Enriqueçamos, por nossa vez, as vidas 
dos nossos amigos com a benfazeja 
presença da nossa amizade verdadeira, 
sólida, fiel.

Redação do Momento Espírita, com 
transcrição de versos da música Trem-
bala, de Ana Vilela e frases do cap. 20, do 
livro Perfis da Vida, pelo Espírito 
Guaracy Paraná Vieira, psicografia de 
Divaldo Pereira Franco,  
ed. LEAL.

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

O VALOR DA AMIZADE
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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

Que a graça de Deus esteja 
com todos vocês. Abençoado 
o dia em que tudo aqui 

começou. Vocês com muita boa 
vontade, determinação e fé, vem se 
empenhando para que essa reunião 
continue. Seja perseverantes em seu 
compromisso, mantenham a mente 
em sintonia com o bem maior, a paz 
e o Amor Universal. Que Deus os 
proteja sempre.
  Um Amigo

É certo que o corpo necessita cuida-
dos...

O alimento que nutre.
A roupa que o protege.
O comprimido que o alivia.
O exercício que o fortalece.
A casa que o abriga.
No entanto, o Espírito imortal, que 

lhe dá a vida, também exige:
O trabalho que o desenvolve.
A alegria que o renova.
A fé que lhe ilumina.
O carinho que o sustenta.
O perdão que o liberta.
Demos ao instrumento corporal a 

atenção e respeito diário, mas na manu-
tenção da felicidade, imperecível, 
amar é o caminho da paz sem fim do 
Espírito!

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

Diogo Cáceres

ELE EXIGE

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

Muito são os caminhos
Que se apresentam em nossas vidas

Encruzilhadas a nossa frente
Estremecendo coração e mente

Mas não é motivo de desespero
Irritações ou coisa assim

Nenhuma folha ao chão cai
Sem a vontade do nosso pai

Hoje a mudança é necessária
Pro aprimoramento espiritual
Confia nos desígnios divinos

E seu futuro será benigno

Nunca desista de cada sonho
Lute por eles até o fim

Enfrente o medo, a incerteza, a dor
Tudo se encaixa, se és merecedor

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça no dia 04/08/2018)

NUNCA DESISTA

SORRISOS
I

Sorrir, é como derrubar uma gota 
de orvalho,

Na terra ressequida, carente de 
folhas verdejantes,

Sorrir é como iluminar as faces, 
mudando semblantes,

Sorrir é como colocar tréguas as 
mágoas interiores,

Sorrir é efetuar mudanças na alma,
Descobrindo da vida, motivos de 

louvores!
 
II
  

Os sorrisos serão sempre maiores, 
após triunfos e conquistas,

Mas sorrir sempre é possível, 
mesmo com adversidades na vida,
Eles serão sempre maiores, quando 

também cicatrizam se feridas,
Mas muitas vezes até temos que 

forçá-los, como as flores dos 
cactos,

Que com toda sequidão da terra 
elas apontam para o alto,

Que belezas ainda existem para 
serem vividas!

               
               José Bastos

POESIA



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 

Até o final deste ano (2020), 
encerrar-se-á este ciclo transitório 
do planeta, onde portais abissais 

estão abertos ocasionando tumultos e 
conflitos mentais fazendo com que pessoas 
não se apercebam da sutileza das investi-
das, onde desestabilizando o men-
tal/emocional permitem a abertura 
espiritual para que atinjam com facilidade 
os objetivos, que são os de atrapalhar e criar 
barreiras vibratórias ao grande projeto dos 
mestres ascensionados e de seres de outras 
orbes planetárias.

Portanto, compete a cada um fazer sua 
auto análise e o seu melhor para manter 
todos os seus princípios adquiridos em 
linha de equilíbrio. Muitos poderão 
sucumbir em suas atividades caso não 
observem estas regras, devido as projeções 
emanadas com este intento. Deverão 
encontrar alicerce dentro de sua fé, 
religiosidade e parâmetros que terão que 
ser levados em conta para sua jornada. 

Acabaram-se as oportunidades de 
prorrogar as ações, o momento é agora e é 
preciso conscientizarem-se de cada qual é 
dono exclusivo de suas escolhas, e amanhã 
não poderão negar ignorância dos fatos, 
por estarem devidamente registrado na tela 
planetária todas ações, atitudes e pensa-

mentos. Esta energia pesada e densa, se 
dissipará aos poucos, trazendo um novo 
alento, esperança e determinação na busca 
dos objetivos. 

Nunca estarão sozinhos, tenha certeza, 
mas tudo dependerá da sintonia individual, 
onde não basta somente pedir, clamar, 
implorar e questionar e sim dar os 
primeiros passos para a mudança interior. 
Desejo a todos muito paz, harmonia nestas 
festividades que deveriam ser de confrater-
nização, perdão e muito amor. Que o nosso 
criador os abençoe dando-lhes a força para 
entender e a sabedoria para realizar.

A N T E N O R  – S P,  
23/12/2019

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)

ENCERRAMENTO DO CICLO

SE FOR  COMPRAR
ONLINE - COMPRE

COMIGO!

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

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  
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674. A necessidade do trabalho é uma lei da 
Natureza?
- O trabalho é uma lei da Natureza, e por isso 
mesmo é uma necessidade. A civilização 
obriga o homem a trabalhar mais, porque 
aumenta as suas necessidades e os seus 
prazeres.
675. Só devemos entender por trabalho as 
ocupações materiais?
- Não; o Espírito também trabalha, como o 
corpo. Toda ocupação útil é trabalho.
676. Por que o trabalho é imposto ao 
homem?
- É uma conseqüência da sua natureza 
corpórea. E uma expiação e ao mesmo tempo 
um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem 
o trabalho o homem permaneceria na infância 
intelectual; eis porque ele deve a sua alimenta-
ção, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu 
trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico 
franzino. Deus concebeu a inteligência para o 
compensar; mas há sempre trabalho.
677. Por que a Natureza provê, por si 
mesma, a todas as necessidades  dos 
animais?
- Tudo trabalha na Natureza. Os animais 
trabalham, como tu, mas o seu trabalho, como 
a sua inteligência, é limitado aos cuidados da 
conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho 
não conduz ao progresso, enquanto entre os 
homens tem um duplo objetivo: a conservação 
do corpo e o desenvolvimento do pensamento, 
que é também uma necessidade e que o eleva 
acima de si mesmo. Quando digo que o 
trabalho dos animais é limitado aos cuidados 
de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles 
se propõem, trabalhando. Mas, enquanto, sem 
o saberem, eles se entregam inteiramente a 
prover as suas necessidades materiais, são os 
agentes que colaboram nos desígnios do 
Criador. Seu trabalho não concorre menos para 
o objetivo final da Natureza, embora, muitas 
vezes, não possais ver o seu resultado 
imediato. (LIVROS DOS ESPÍRITOS - 
ALLAN KARDEC)
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