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Após um longo hiato em razão da 
pandemia, nós do Centro Espírita 
‘‘Fé, Amor e Justiça’’ aceitamos o 

convite do presidente da USE/Lins, senhor 
Arquimedes Brumati para participarmos 
do Ciclo de Palestra.

Inspirados pela data sublime, dia 18 de 
abril, aonde comemoramos os 165º 
aniversário da primeira edição do Livro dos 
Espíritos, o nosso confrade Edgar Feres 
Filho fez muito mais que um palestra, 
aqueceu nossas almas e corações para a 
volta das lides nessa Casa de Oração.

Munido de dados atuais, mostrou-nos 

que a cada dia o número de Espíritas 
praticantes vem ganhando uma média de 
idade cada vez mais alta, comprovando que 
os mais jovens estão se distanciando dos 
ensinos de Kardec.

Afirmou da necessidade do retorno dos 
trabalhos com as crianças e jovens, através 
da Evangelização infantojuvenil que era 
realizada aos sábados.

Lembrou da necessidade das noites de 
palestras seguidas do passe e da água fluída, 
ao qual já nos dispusemos o retorno. 
Ficando decidido que toda quinta-feira, 
faça chuva ou faça sol (ou lua) estaremos 

com nossas portas abertas, para levar alento 
aos encarnados e desencarnados.

Sublinhamos que as reuniões mediúni-
cas já voltaram a normalidade há algum 
tempo, sendo que aguardamos os irmãos 
necessitados ou dispostos a ajudar que 
entrem em contato com nossa equipe.

 O riso no rosto do nosso amigo (foto 
abaixo) demonstra a felicidade de poder 
auxiliar nessa Casa tão querida.

Outra boa notícia é que se tudo correr 
conforme o planejado, o nosso ‘Faixo de 
Luz’ voltará a ser impresso já nessa edição.

Esperamos o retorno dos amigos 
patrocinadores para que esse veículo possa 
ir cada vez mais longe. Também aguarda-
mos o contato de quem queira recebê-lo 
sem nenhum custo.

Encerro minhas palavras desejando a 
todas as mães muitas 
felicidades, não só no seu 
dia, mas em todos os dias 
de sua vida!

Beijos no coração!

Inibmort

NÃO PODEMOS PARAR

Inês tinha pouco mais de vinte anos e 
apresentava sério problema de visão.
Para enxergar utilizava grossas e pesadas 

lentes. Então, um dia ela contou a sua 
história.

Desde a meninice, fora atormentada pela 
dúvida acerca da morada de Deus.

Onde está Deus? Perguntava-se.
Quando sua mãe teve um bebê, ela correu 

ao templo religioso, desejando agradecer 
por aquela coisinha linda, pequena, que era 
o encanto da casa.

Orou e orou, mas não conseguia perceber 
onde estava Deus

Contemplava as estátuas à sua frente e 
fitando os seus olhos inexpressivos, dizia 
para si mesma: Deus não pode estar dentro 
delas.

Quando morreu seu avô, ela se tomou de 
tristeza e foi ao templo reclamar.

Afinal, ela entendia que o avô era um 
homem velho, um homem bom e talvez 
Deus o quisesse junto de si. Contudo, ela 
amava muito seu avô.

Para onde Deus o levara? Onde seria a 
morada de Deus?

Nada, naquele lugar, conseguia lhe falar 
ao Espírito da grandiosidade do Pai 
Celestial.

Deus devia ser algo muito grande, muito 
brilhante, imenso para poder saber tudo, 
tudo ver, tudo atender.

Por isso, criança, lhe veio a ideia de que 
Deus deveria morar no sol. E, por horas 
inteiras, ela se punha no alto de um monte 
de sua cidade, a contemplar o astro rei.

Sua família pensava que ela estava 
brincando com meninas de sua idade. 
Quando se aperceberam, ela já manifestava 
dificuldades visuais.

De tanto contemplar o sol, a visão fora 
muito prejudicada.

O mais interessante é a conclusão da 
história de Inês: ela disse que quando a 
visão exterior se apequenou e ela realizou a 
viagem para dentro de si mesma, encontrou 
Deus.

Com um sorriso nos lábios, afirma: 
Agora eu sei onde mora o meu Pai.

Tomando ciência da história de Inês, 
vem-nos à mente que muitos de nós nada 
fizemos até hoje para encontrar Deus ou 
sequer pensamos se Ele existe.

Mesmo os que temos fé, às vezes, 
agimos como se Ele não existisse e nos 
enchemos de orgulho.

Jesus nos apresentou Deus como o Pai 
que está nos céus. Naturalmente, se referia 
aos céus físicos, onde habitam as estrelas, 

os mundos inimagináveis. Um Universo 
em constante expansão, que atesta da Sua 
Criação constante.

Sim, Deus está em todo lugar. Movemo-
nos no Seu hálito de amor, que a tudo 
sustenta.

Mas, onde reside Deus, com toda a 
pujança, é na intimidade de cada um de nós.

Por isso, para orar, ensinou o Rabi 
Galileu que deveríamos nos recolher, cerrar 
a porta para toda exterioridade e falar com o 
Pai Celeste, em nossa sala mais íntima: 
nosso interior.

Ele afirmou que o Reino dos Céus, que é 
o Reino de Deus, está dentro de nós.

Para isso, teceu as parábolas mais doces 
como a do tesouro escondido no campo ou a 
do negociante de pérolas que encontra uma 
de subido valor...

E esse reino é tão imenso que é como um 
grão de mostarda que, ao ser semeado na 
terra, é a menor de todas as sementes.

Semeado, cresce e se torna maior do que 
todas as hortaliças, estende ramos tão 
grandes, que os pássaros do céu podem 
abrigar-se à sua sombra.

O Reino de Deus é imensurável. Está 
dentro de nós. Ali Deus faz morada.

Redação do Momento Espírita, com fato 
extraído do cap. 8, do livro As aves feridas 
na Terra voam, de Nancy 
Puhlann de Girolamo, ed. 
Instituição Beneficente 
Nosso Lar.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

ONDE MORA DEUS?

O CENTRO ESPÍRITA ‘‘FÉ, 
AMOR E JUSTIÇA’’ 

VOLTOU COM SEUS 
TRABALHOS DO 

EVANGELHO - COM 
PALESTRAS, PASSES, 

ÁGUA FLUÍDA 
E UM NOVO DIA DA 

SEMANA - TODAS AS 
QUINTAS-FEIRAS

AGUARDAMOS SUA 
PRESENÇA!!!



Ricardo dos Santos Malta 
(ricardo-malta@hotmail.com)

Jesus nunca se preocupou em agradar os 
homens (Gálatas,1:10), tampouco manipu-
lava o seu discurso para atrair ou reter 
seguidores. Pelo contrário, a sua mensagem 
era considerada dura demais, capaz de 
afugentar inúmeros seguidores: 

Muito, pois dos seus discípulos, ouvin-
do isto, disseram: Duro é este discurso; 
quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus 
em si mesmo que os seus discípulos mur-
muravam disto, disse-lhes: Isto escandali-
za-vos? Que seria, pois, se vísses subir o 
Filho do Homem para onde primeiro esta-
va? O Espírito é o que vivifica, a carne para 
que nada aproveita; as palavras que eu vos 
digo são espírito e vida. Mas há alguns de 
vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, 
desde o princípio, quem eram os que não 
criam, e quem era o que o havia de entregar. 
E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém 
pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for 
concedido.

Desde então muitos dos seus discípulos 
tornaram para trás, e já não andavam com 
Ele. Então disse Jesus aos doze: Quereis 
vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, 
pois, Simão Pedro: Senhor, para quem ire-
mos nos? Tu tens as palavras da vida eterna. 
(João, 6: 60 a 68).

O Evangelho não pode ser diluído, a fim 
de se tornar mais palatável aos sentidos 
humanos primitivos, sob pena de se trans-
tormar numa versão falsificada, que seria 
tudo, menos o Evangelho (Gálatas, 1:6 a 9).

Os que seguem Jesus por motivações 
distorcidas costumam buscar o milagre, o 
alimento, o bem-estar financeiro, a aneste-
sia do ego. Qualquer discurso que exija 
maior reflexão ou provoque o exame do 
mundo intimo é incômodo e causa angústia. 
O autoconhecimento exige coragem e 
disciplina. 

Para muitos, é mais fácil seguir rituais e 
práticas religiosas, que nada exigem além 
de uma mudança de hábitos exteriores. 

Diante do Evangelho de Jesus, confor-
me o trecho já citado (João, 6: 60 a 68), é 
possível verificar três reações negativas:

Decepção: Warren W. Wiersbe afirma 
que ‘‘os ensinamentos de Jesus não eram 
difíceis de compreender, mas uma vez 
compreendidos, eram difíceis de aceitar’’. 
Em outras palavras, admirar os ensinamen-
tos do Evangelho é fácil, assumir o compro-
misso em seguir Jesus é difícil.

A multidão queria a comida. Devemos 
recordar que Jesus tinha acabado de distri-
buir pães. Eles não buscavam por Jesus, 
queriam a comida que perece, no lugar do 
Pão da Vida (João, 6:26).

O Mestre, que lhes conhecias o coração 
(João, 6:64), enfatiza que ‘‘as multidões 
que o seguiam eram motivadas por desejos 
superficiais de alimento e não por algum 
entendimento do verdadeiro significado es-
piritual da pessoa e da missão de Jesus.

A intenção do povo era apenas satista-
zer suas necessidades físicas; não estavam 
interessados na transformação real, na cura 
interior. 

No entanto, assim como o corpo neces-

sita do alimento material todos os dias, o 
Espírito precisa se alimentar diariamente 
dos ensinamentos do Senhor. Não devemos 
nos contentar até estarmos fartos, cotidia-
namente, do seu Divino Amor.

Descrença: Jesus sabia que alguns se-
guidores não acreditavam n'Ele. Salienta 
Hernandes Dias Lopes que "sendo o pers-
crutador dos corações, Jesus acentua que, 
no meio de seus ouvintes, havia descrentes 
e até mesmo um traidor".

Importa destacar que crer não significa 
mera aceitação intelectual das afirmações 
do Evangelho, mas inclui confiança e com-
prometimento com o Cristo. Em verdade,

A medida que o Mestre revelava novas 
características de sua doutrina de amor, os 
seguidores, então numerosos, penetravam 
mais vastos círculos de responsabilidade. 
Muitos deles, em razão disso, receosos do 
dever que lhes caberia, afastaram-se, dis-
cretos, do cenáculo acolhedor de Cafarna-
um.

Abandono
Decepcionados e descrentes, o próximo 

passo é o abandono dos falsos cristãos. O 
proselitista contemporâneo poderia consi-
derar Jesus um péssimo pregador; afinal, os 
discípulos estavam em seu poder, mas Ele 
os deixa ir embora. Ocorre que Jesus jamais 
negociou a verdade para atrair pessoas. Seu 
propósito era ser fiel, e não popular. Ele não 
buscava aplausos humanos, mas o sorriso 
do Pai; não o sucesso na Terra, mas a apro-
vação do céu’’

(Continua na página 3)

Em se vendo objeto de apresentação, 
não deve enunciar seus títulos e 
lances autobiográficos, mas se você 

apresenta alguém, é justo lhe decline o 
valor sem afetação.

Diante de algum apontamento desairoso 
para com os ausentes, recorde o impositivo 
do respeito e da generosidade para com 
eles.

Nunca é impossível descobrir algo de 
bom em alguém ou em alguma situação 
para o comentário construtivo.

Qualquer criatura que se mostre neces-
sitada de pedir‐lhe um favor, é um teste para 
a sua capacidade de entendimento e para os 
seus dotes de educação.

Um mendigo é um companheiro no 
caminho a quem talvez amanhã tenhamos 
de solicitar apoio fraterno.

A criança desprotegida que encontra-
mos na rua não é motivo para revolta ou 
exasperação, e sim um apelo para que tra-
balhemos com mais amor pela edificação 
de um mundo melhor.

Não adianta reprimenda para o irmão 
embriagado, de vez que ele, por si mesmo, 
já se sabe doente e menos feliz.

Toda vez que você destaque o mal, 
mesmo inconscientemente, está procuran-
do arrasar o bem.

Não critique, auxilie.
Para qualquer espécie de sofrimento é 

possível dar migalha de alívio e amparo, 
ainda quando semelhante migalha não 
passe de um sorriso de simpatia e compre-
ensão.

NA VIA PÚBLICA

A rua é um departamento importante 
da escola do mundo, onde cada 
criatura pode ensinar e aprender.

Encontrando amigos ou simples conhe-
cidos, tome a iniciativa da saudação, usan-
do cordialidade e carinho sem excesso.

Caminhe em seu passo natural dentro da 
movimentação que se faça precisa, como se 
deve igualmente viver: sem atropelar os 
outros.

Se você está num coletivo, acomode‐se 
de maneira a não incomodar os vizinhos.

Se você está de carro, por mais inquieta-
ção ou mais pressa, atenda às leis do trânsi-
to e aos princípios do respeito ao próximo, 
imunizando‐se contra males suscetíveis de 
lhe amargurarem por longo tempo.

Recebendo as saudações de alguém, 
responda com espontaneidade e cortesia.

Não detenha companheiros na vida 
pública, absorvendo‐lhes tempo e atenção 
com assuntos adiáveis para momento opor-
tuno.

Ante a abordagem dessa ou daquela 
pessoa, pratique a bondade e a gentileza, 
conquanto a pressa, freqüentemente, esteja 

em suas cogitações.
Em meio às maiores 

exigências de serviço, é 
possível falar com sereni-
dade e compreensão, ainda 
mesmo por um simples 
minuto.

Rogando um favor, faça isso de modo 
digno, evitando assobios, brincadeiras de 
mau gosto ou frases desrespeitosas, na 
certeza de que os outros estimam ser trata-
dos com o acatamento que reclamamos 
para nós.

Você não precisa dedicar‐se à conversa-
ção inconveniente, mas se alguém desen-
volve assunto indesejável é possível escu-
tar com tolerância e bondade, sem ferir o 
interlocutor.

Pessoa alguma, em sã consciência, tem a 
obrigação de compartilhar perturbações ou 
conflitos de rua.

Perante alguém que surja enfermo ou 
acidentado, coloquemo‐nos, em pensa-
mento, no lugar difícil desse alguém e 
providenciemos o socorro 
possível.
 André Luiz

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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SINAL VERDE
APRESENTAÇÕES

O EVANGELHO - REAÇÕES NEGATIVAS E POSITIVAS
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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

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

OI MAMÃE
I

Um dia você  me trouxe para a escola,
E foi a minha primeira professora

Há seis décadas atrás,
Deus – a designou como minha 

genitora,

II
Graças à Deus e a ti,

Com a intercessão  de Jesus ,
E pelas asas da reencarnação,

Me  foi  permitido, pisar nesses chãos!

III
Hoje, consciente e de senso mais 

amadurecido,
Vou sempre  agradecer à Deus,
Que é o Reino de toda a LUZ,

Grato também, Óh! 
DIVINO MESTRE,

Que para nos mostrar, essas grandes 
verdades,

Não recusou-se de enfrentar a cruz!

               JOSÉ BASTOS

POESIA

‘‘Encaramos as coisas, na Terra, 
apenas do ponto de vista terreno. O 
Espiritismo no-las apresenta de mais 
alto, mostrando-nos que os verdadeiros 
laços de afeição são os do Espírito e não 
os do corpo; que esses laços não se 
rompem, nem pela separação, nem 
mesmo pela morte do corpo; e que eles se 
fortificam na Vida Espiritual pela 
depuração do Espírito: consoladora 
verdade, que nos dá uma grande força 
para suportar as Vicissitudes da Vida.

A Vida Espiritual é, realmente, a 
VERDADEIRA VIDA, a vida normal do 
Espírito. Sua existência terrena é 
Transitória e Passageira, uma espécie de 
Morte se comparada ao esplendor e à 
atividade da Vida Espiritual. O Corpo é 
uma vestimenta grosseira, que envolve 
temporariamente o Espírito, verdadeira 
cadeia que o prende à Gleba Terrena, e da 
qual ele se sente Feliz em Libertar-se."

O Evangelho Segundo o Espiritismo/ 
Capítulo XXIII

CUMPRIU A MISSÃO AQUI NO 
PLANETA TERRA, 
VOLTA PRA CASA

Colaboração: 
Cledson Falqueiro 
(Quetão)

A VERDADEIRA VIDA

Canta a Vida em cada sol da manhã.
Te afaga em seus raios de luz.

E espera teus passos para engrandecer o 
dia!

Vá e não temas.
Caminha e constrói.

Queira e faça.
Deixa um rastro de esperança.

Anima outros.
Semeia confiança e coragem.

Todo dia será abençoado.
Não importam os obstáculos.

Vê que mesmo entre ruínas crescem 
flores.

Acima de ti, o céu azul lhe sorri.
Deixa-te contagiar, ergue-te e ilumina as 

noites do mundo!

Diogo Cáceres

Assistam as lives do 
Diogo nesse 

endereço: 
https://www.facebook. 

com/diogo.caceres

CAMINHA E CONSTROI

A pergunta confrontadora e a reação 
do verdadeiro discípulo

Diante do ocorrido, pode-se pensar que 
Jesus amenizou o discurso para não afastar 
mais seguidores. Talvez essa fosse a expec-
tativa dos discípulos mais próximos. No 
entanto, o Mestre endureceu ainda mais o 
discurso e fez uma pergunta confrontadora: 
"Quereis vós também retirar-vos? A reação 
do verdadeiro discípulo diante dessa per-
gunta não poderia ser outra: Respondeu-
lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem 
iremos nós? Tu tens as palavras da vida 
eterna.

Enquanto muitos desejam apenas o pão 
material, o verdadeiro discípulo deseja 
estar ao lado do Mestre; o alimento que 
busca é o Pão da Vida (João, 6:48).

Ensina o Espírito Emmanuel que ‘‘[...]é 
indispensável romper com as alianças da 
queda e assinar o pacto da redenção. É 
imprescindível seguir nos caminhos 
daquele que é a luz da nossa vida’’.

O verdadeiro discípulo permanece nos 
ensinamentos de Jesus (João, 8:31), deseja 

um relacionamento íntimo com o Mestre; e 
aquele que não ama mais o mundo (I João, 
2:15), que foi despojado do homem velho 
(Colossenses, 3:9), pois, ‘‘[...] se alguém 
está em Cristo, nova criatura é; as coisas 
velhas já passaram; eis que tudo se fez 
novo’’ (2 Coríntios, 5:17). De acordo com 
Emmanuel:

Em Cristo tudo deve ser renovado. O 
passado delituoso estará morto, as situa-
ções de dúvida terão chegado ao fim, as 
velhas cogitações do homem darão lugar à 
vida nova em espirito, onde tudo signifique 
reconstrução para o futuro eterno.

(Revista “ Reformador “ 
, fevereiro de 2022.)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

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/WhatsApp  

(14) 3522 3877

O que é o tempo?
Senão o tic-tac do relógio

O que são horas?
Comparada ao infinito da vida

O tempo castiga o corpo
A pele envelhece

Os órgãos envelhecem
As células envelhecem

Mas o espírito permanece jovem
O tempo é curto para os trabalhos 

edificantes
A vida é curta para uma evolução 

completa
Passo a passo, dia a dia, vivendo e 

vencendo
Vencendo as más inclinações
Executando as belas lições

O Sol desponta todos os dias
Dando-nos nova chance de vida

Não é rolar os dados da sorte
Não é correr para fugir da morte

É se apegar as leis divinas
É fugir das trevas, encarar a luz

É viver o Evangelho
É seguir Jesus?!

(Mensagem recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor 
e Justiça no dia 20/10/2018)

SEGUIR JESUS
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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 

CASA DOS ESPÍRITAS: Nas sextas 
feiras às 20h e nos domingos às 9h, 
transmite palestras ao vivo em seu canal 
no youtube: Acesse: https://www.you 
tube.com/casadosespiritas?gl=BR

***
Reinaldo T. Jr - Inibmort:
https://www.youtube.com/channel/UCf
ACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?view_as
=subscriber

***
C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’:
https://www.youtube.com/channel/UCY
elzy2bzH7VbX1-Owa0MYg

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

***
Companheiros da Luz de Birigui: 
https://www.facebook.com/companheir
osdaluz

CANAIS NO YOUTUBE

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435

SE FOR  COMPRAR
ONLINE - COMPRE

COMIGO!

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

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 09/03 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 16/03 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 23/03 - Edgar Feres Filho
DIA 30/03 - Som & Imagem
DIA 06/04 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

Num cantinho de um terreiro, 
sentado num banquinho, pitando o 
seu cachimbo, um triste Preto 

Velho chorava. De seus olhos molhados, 
esquisitas lágrimas desciam-lhe pela face e 
não sei porque, contei-as... foram sete. Na 
incontida vontade de saber, aproximei-me 
e o interroguei:

- Fala meu Preto Velho, diz ao teu filho 
porque externas assim uma visível dor? E 
ele suavemente respondeu: “estás vendo 
esta multidão que entra e sai? As lágrimas 
contadas estão distribuídas a cada uma 
delas.

A primeira, eu dei a estes indiferentes 
que aqui vêm em busca de distração, para 
saírem ironizando aquilo que suas mentes 
ofuscadas não podem conceber...

A segunda, a esses eternos duvidosos 
que acreditam desacreditando, na expecta-

tiva de um milagre que os façam alcançar 
aquilo que seus próprios merecimentos 
negam.

A terceira, distribuí aos maus, aqueles 
que somente procuram a Umbanda em 
busca de vingança, desejando sempre 
prejudicar a um seu semelhante.

A quarta, aos frios e calculistas que 
sabem que existe uma força espiritual e 
procuram beneficiar-se dela de qualquer 
forma e não conhecem a palavra gratidão.

A quinta, chega suave, tem riso, o elogio 
da flor dos lábios, mas se olharem bem o 
seu semblante verão escrito: Creio na 
Umbanda, nos teus caboclos e no teu 
Zambi, mas somente se vencerem o meu 
caso, ou me curarem disso ou daquilo.

A sexta, eu dei aos fúteis, que vão de 
centro em centro, não acreditando em nada, 
buscam aconchegos e aconchavos e seus 

olhos revelam um interesse diferente.
A sétima, filho, notaste como foi grande 

e como deslizou pesada? Foi a última 
lágrima, aquela que vive nos “olhos” de 
todos os Orixás. Fiz doação dessa aos 
médiuns vaidosos, que só aparecem no 
centro em dia de festa e faltam às doutrinas. 
Esquecem que existem tantos irmãos 
precisando de caridade e tantas criançinhas 
precisando de amparo material e espiritual.

Assim, meu filho, foi para esses todos 
que vistes cair uma a uma.

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)

AS SETE LÁGRIMAS DE UM PRETO VELHO

ANUNCIE 
AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONE

(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

O mundo será feliz
quando a mulher, sem receio,
abrir a porta da casa
aos órfãos do lar alheio.
(Irene Sousa Pinto)

Mãe feliz, aguça o ouvido
ante os que vão sem ninguém...
Cada pequeno esquecido
é teu filhinho também.
(Rita Barém de Melo)

Não olvides que a criança,
no caminho, vida a fora,

vai devolver-te, mais tarde,
o que lhe deres agora.
(Casimiro Cunha)

Mãezinha - planta celeste,
anjo que chora sorrindo -,
teu filho é a flor que puseste
no ramo de um sonho lindo.
(Meimei)

XAVIER, Francisco Cândido. 
Pai Nosso. Pelo Espírito Meimei. 
FEB.

À MÃE CRISTÃ
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