ITÁLIA

No dia 03, todos viajamos a Assis, em
trem, para visitar a terra do Irmão Sol.
Estivemos em São Damiano, em Santa
Maria dos Anjos, onde ele desencarnou, na
sua igrejinha da Porciúncula, na tumba, em
Assis, onde Divaldo psicografou, ditada por
Joanna de Ângelis, a belíssima página, que
transcreveremos no fim dos nossos comentários e reportagem.
Todos, muito emocionados, repassamos
a vida e a obra desse extraordinário discípulo de Jesus que comoveu o mundo.
Divaldo Franco na cidade de Assis(Itália), terra do Irmão Sol.

No dia 4, antes de viajarmos a
Roma, fomos visitar o Convento
de Clara, onde se encontra o seu
corpo ainda conservado.
Às 11h, seguimos a Roma de
trem. Os amigos Leonor e Fernando retornaram a Portugal, Vitor e
Helena seguiram a Liège para o encontro do CEI, e os Drs. José Francisco e Isabel também retornaram
a Portugal e Rejane com o marido
permaneceram em Assis para depois retornarem ao lar em Viena.
A caravana que esteve conosco começou a desfazer-se enquanto outras eram organizadas nos diversos
lugares nos quais estaríamos.
Em Roma, a conferência estava programada para o Centro de

Convenções do Hotel Colosseum
e, às 18h, lá estávamos.
O público era de 40 pessoas e
a tradução ao italiano foi realizada por Ombretta, que já traduzira
Divaldo em outras oportunidades. O tema elegido foi Libertação do sofrimento, em forma de
minisseminário. Divaldo fez um
belo estudo sobre as causas dos
sofrimentos e suas consequências,
assim como as técnicas de libertação através do amor e da renovação moral do paciente, demonstrando que o sofrimento merece
amor e não rebeldia. Após uma
breve pausa, o tempo foi dedicado a muitas oportunas perguntas
respondidas com sabedoria.
No dia 5 pela manhã
foram as despedidas dos
amigos Josef, Edith, que
retornaram aos seus labores na Áustria e na
Suíça, respectivamente,
bem como de Tina que,
com eles, nos levaram
ao aeroporto.

Conferência em Roma(Itália).
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Os amigos Leonor e
Fernando, Vitor e Helena
e os Drs. José Francisco e
Isabel, Josef Jackulak, Edith
Burkhard e Rejane.
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LIÈGE (BÉLGICA)

FRANÇA

Conferência no Centro Casa de Redenção, na cidade
de Orly (França).

Viajamos a Paris em avião, sendo recebidos no Aeroporto Charles de Gaulle por José
Manuel, Armandine e Dominique, sendo conduzidos à residência de João Rabelo Filho,
que nos tem acolhido no seu lar nos últimos
3 anos.
Às 18h30, seguimos a Orly conduzidos por
José Manuel, em uma difícil travessia de Paris,
pois que, em face do trânsito muito pesado,
gastamos 1h30 minutos num percurso de 20
quilômetros.
A palestra teve lugar no Centro Casa de Redenção, dirigido pelos confrades portugueses
Joaquim e Isaura, que funciona em um espaço
na sua própria residência. Estiveram presentes
52 pessoas, sendo a palestra traduzida ao francês por Cláudia Bonmartin, numa abordagem
do tema Razões do sofrimento e seus benefícios. Divaldo dissertou por 70 minutos, após
os quais respondeu a perguntas que lhe foram
feitas verbalmente. As pessoas demonstravam
júbilo incomum pelo entendimento da mensagem que lhes trouxe a lógica para a presença
do sofrimento em todas as existências.

Terminada a reunião e ampliada a convivência, os anfitriões ofereceram-nos gentil e
abundante refeição, incluindo diversos convidados que estiveram presentes à palestra.
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No dia 6 pela manhã, tomamos o trem
para Liège (Bélgica), onde esteve reunido o CEI
(Conselho Espírita Internacional) com os seus
representantes, proporcionando a Divaldo
proferir no dia 7 pela manhã uma conferência
sobre o tema referente ao Centro Espírita.
Viajaram conosco Cláudia Bonmartin
para a tradução da palestra, Armandine e
Dominique, hospedando-nos em Battice
(Bélgica), onde passamos a noite realizando
atividades evangélicas.
No dia 7, às 8h30, seguimos ao castelo
Domenico de Wégimont, nos arredores de
Liège (Bélgica), no qual se realizavam, há três
dias, atividades do CEI (Conselho Espírita
Internacional), onde Divaldo proferiu oportuna
conferência sobre o Trabalhador espírita,
apresentando as suas características, tendo
como Modelo Jesus, o Incomparável Servidor.
Após entretecer considerações próprias sobre
a proposição durante 60 minutos, Divaldo
facultou que lhe fossem dirigidas questões
pertinentes ao tema, encerrando-o com um
demorado aplauso.
No ato do encerramento, o presidente
Nestor João Masotti solicitou ao nosso
médium que realizasse a clausura do grande
labor através da prece.
Para surpresa de todos, o nobre Espírito
Dr. Bezerra de Menezes comunicou-se pela
psicofonia, levando o auditório às lágrimas e
orando, agradecido ao Senhor, em nome de
todos nós e dos Espíritos espíritas.

CEI (Conselho Espírita Internacional), no qual
Divaldo proferiu oportuna conferência ao lado do
Sr. Nestor João Masotti.

2009 •março/abril– Encarte Especial

16.08.09 10:54:35

BÉLGICA

Público presente no CEI (Conselho Espírita Internacional), Liège (Bélgica).

TRAJETÓRIA DESAFIADORA
Filhos da Alma:
Que Jesus nos abençoe.
Repetimos a trajetória do Cristianismo primitivo. O solo que espera
ensementação, ainda necessita de adubo e de arroteamento.
Não estranhemos as dificuldades e os desafios.
Jesus, que representa a estrela de primeira grandeza da Terra, não
transitou por estradas asfaltadas, nem sorveu o precioso licor da amizade e do respeito. Sofreu perseguições sem nome, vivendo testemunhos
indescritíveis.
Por isso, Ele nos disse: No mundo somente tereis aflições.
Que sejamos afligidos, mas que não nos tornemos afligentes, impondo-nos a carga dos testemunhos, que conduzamos com elevação ao
calvário libertador.
Vendo-vos, filhos da alma, reencetando a jornada que ficou interrompida no passado, em face do desequilíbrio e das lamentáveis posturas humanas, alegramo-nos, porque palmilhais a estrada da redenção
com entusiasmo, com amor.
Vivei o Evangelho conforme a interpretação da Doutrina Espírita, e exultai.
Vossas dores são nossas dores, vossas ansiedades e sofrimentos íntimos são nossos, meus filhos.
Jesus compartilha, antecipando as inefáveis alegrias do amanhã ditoso, após vencido o portal do túmulo.
Avançai, seareiros da luz!
Nada vos impeça a glorificação do ideal que vibra e que se expande através de vós.
Jesus nos espera, avancemos.
*
Amigo Jesus:
Tu que és o companheiro daqueles que não têm companheiros, que és o médico dos excluídos da sociedade terrena, enfermos da alma e do corpo, que és o guia do planeta terrestre, que foi atirado no éter cósmico
sob Teu comando, recebe a nossa gratidão por estes dias de júbilos e de reflexões.
Aceita a pobreza em que nos encontramos, aguardando a fortuna que ofereces aos que Te servem.
Agradecidos, Senhor, rogamos que nos abençoes e aos irmãos e amigos de retorno às suas tarefas, para
que sejam fiéis até o momento da libertação.
Muita paz, meus amigos.
Com o carinho dos espíritos-espíritas aqui presentes, o amigo paternal e humílimo de sempre.
Bezerra.
(Mensagem psicofônica recebida por Divaldo Pereira Franco, no encerramento do Curso promovido pelo CEI, no Castelo de
Wégimont (Bélgica), no dia 7 de junho de 2009, em seguida à 13ª. Reunião Ordinária do CEI.)
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Retornamos de trem a Paris e, nessa noite, na
residência de João Rabelo Filho foi realizado o estudo do Evangelho no lar, em doce encontro da
família e alguns convidados, encerrando-se de maneira incomum esse dia.
No dia 8, passamos todo o dia no lar trabalhando. Às 18h30 seguimos ao FIAP Jean Monet – Salle
Oslo, onde Divaldo pronunciou a sua conferência
sob o patrocínio da Union Spirite Française et Francophone, cuja presidente, Anita Becquerel e o seu
vice-presidente, Jean Luc estiveram presentes. A
Anita coube a tarefa de apresentar Divaldo ao público de 115 pessoas, de imediato passando-lhe a
palavra com a ajuda de Cláudia Bonmartin que o
traduziu ao francês.
O tema proposto foi Em busca da verdade, que
Divaldo expôs de maneira brilhante, analisando o
pessimismo filosófico e pós-moderno que tomou
conta da França e da Europa depois da Revolução
Francesa de 1789, estudando os grandes pensadores ateístas e positivistas, direcionando o pensamento para Allan Kardec e sua obra magistral com
os Espíritos. Por 70 minutos Divaldo discorreu com
entusiasmo sobre a grandeza do Espiritismo e dos
seus fundamentos.
Feita uma pausa de 15 minutos, foram propostas muito bem formuladas questões, que Divaldo
respondeu com sabedoria, numa das quais fazendo um retrospecto das investigações científicas na
França do século XIX, nas experiências hipnológicas
com Jean Martin Charcot, Freud, Charles Richet e
outros denodados impulsionadores do progresso.

FIAP Jean Monet – Salle Oslo, onde Divaldo pronunciou a
sua conferência para um público de 115 pessoas, com a ajuda de
Cláudia Bonmartin que o traduziu ao francês, em Paris (França) .
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Público de 115 pessoas, na cidade de Paris (França).

Terminada a atividade, Divaldo permaneceu
dando autógrafos e atendendo ao público constituído por grande número de amigos e simpatizantes que sempre acorrem às suas conferências em
Paris.
No dia 09, foi realizada de maneira brilhante a
conferência de encerramento da jornada em Paris, na Association Parisienne d’Etudes Spirites, em
Vincennes, dirigido por Anita Becquerel e sob os
auspícios da Unión Spirite Française et Francophone, com o tema A mediunidade a serviço do Centro Espírita. Estiveram presentes 88 pessoas, sendo
um grande número constituído de representantes
dos 12 centros espíritas da Grande Paris e diversas
cidades, que vieram especialmente para participar
do evento.
Anita apresentou Divaldo ao público de maneira carinhosa, explicou a forma como seria a reunião
e passou-lhe a palavra. Com tradução ao francês
por Cláudia Bonmartin, Divaldo falou por 30 minutos sobre a mediunidade com Jesus, e logo o público começou a propor as perguntas orais, que foram
respondidas por mais de uma hora, com satisfação
geral. Ao término, profundamente emocionada,
Anita referiu-se ao ministério exercido por Divaldo
e ao seu esforço de ir anualmente àquela cidade,
assim como a outras do mundo com o objetivo de
iluminar consciências.
Encerrada a conferência, retornamos com a família Rabelo ao lar.
No dia 10 pela manhã, rumamos à estação do
norte, onde nos aguardavam Armandine e Dominique para as despedidas e seguimos a Londres,
sendo recebidos pelo Reinaldo Ávila que nos conduziu gentilmente ao hotel.

2009 •julho/agosto – Encarte Especial

16.08.09 10:54:43

INGLATERRA

À

s 18h, Reinaldo e Elsa Rossi foram buscarnos, a fim de conduzir-nos ao Centro Espírita William Crooks, onde se realizou um encontro com os trabalhadores espíritas de Londres,
sob os auspicios da BUSS (British Union Spiritist Societies), num dia muito dificil, com greve do Metrô
de Londres, o que nos fez aguardar um táxi por
mais de uma hora. Nada obstante, Joca Dalladone, presidente da Buss, apresentou Divaldo a um
público de 90 pessoas, brasileiros e portugueses,
passando-lhe a palavra. Divaldo fez um estudo de
30 minutos sobre temas da atualidade, logo abrindo o espaço e o tempo a perguntas, que lhe foram
encaminhadas por escrito, e respondendo-as de
maneira admirável, o que causou grande impacto
no público, que o aplaudiu demoradamente.
Terminada a atividade, retornamos ao hotel.
No dia 11, com Reinaldo Ávila seguimos à estação de King Cross, embora a greve do metrô, onde
nos encontramos com o grupo de amigos que seguiu conosco a Cambridge, onde Divaldo proferiria
a conferência anunciada, cujo tema foi Em busca
da paz íntima e da saúde.
A conferência teve lugar no Gonvile & Caius College (A college of the University of Cambridge), no Bateman Auditorium, um recinto de grande beleza.
Estiveram presentes 57 pessoas e a conferência,
traduzida ao inglês por Ana Sinclair, foi coroada de
êxito. Divaldo fez um estudo da situação mundial e
dos benefícios que advirão da crise econômica, que

Centro Espírita William Crooks, com um público de 90 pessoas.

é resultado do materialismo impiedoso e ensejará a
construção de uma nova sociedade mais justa, na
qual todos terão oportunidade de desfrutar de uma
existência digna. Depois analisou a questão da paz
internacional defluente da individual e conduziu o
raciocínio à saúde integral. Durante 70 minutos apresentou considerações em torno do tema, introduzindo algumas narrações assinaladas por saudável bom
humor, encerrando-a e facultando uma pausa. Logo
depois, atendeu 12 perguntas formuladas por escrito
sobre o tema e, encerrado o extraordinário labor, retornamos a Londres.
Esse magnifício evento foi possível graças à abnegação e devotamento de Mônica Almeida e seus
familiares sob os auspícios da BUSS.
A abertura do ato foi realizada por Joca Delladone, que após sentida oração apresentou Divaldo
e Ana Sinclair, logo lhes passando a palavra.
Para nossa imensa alegria vieram de Réus, na
Espanha, Manuel e Loly acompanhados de dois
confrades, a fim de participarem dos eventos com
Divaldo na Inglaterra.
A tradição de Cambridge, cuja universidade,
batizada com o mesmo nome, completou 800
anos, foi quebrada em face da primeira conferência
espírita realizada no venerando Colégio pelo nosso
querido Divaldo.
No dia 12, conduzidos por Sílvia Farah, seguimos com Reinaldo a Surbiton para a conferência
que estava anunciada para as 7h30 da noite, sobre
o tema Iluminação interior, no Surbiton Assembly
Rooms, igualmente sob os auspícios da BUSS, cujo
presidente dirigiu a reunião. A consóror Elizabeth
responsabilizou-se com o seu grupo pelo evento,
no qual se fizeram presentes 104 pessoas.

Grupo de amigos que seguiu conosco a Cambridge.
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A conferência foi assinalada pela beleza dos
conceitos e a profundidade da mensagem de
libertação da ignorância e da busca interior da
iluminação, através de cujo concurso é possível
a felicidade. Divaldo deteve-se por 80 minutos
na análise do tema, citando diversos iluminados
e fez a pausa convencional, após a qual atendeu a 8 perguntas do auditório.
No dia 13 pela manhã, rumamos a Strafford, em Londres, onde se deu o magno
encontro de todos nós com os Drs. Andrew
Power, fundador da Spiritualy Special Intgerest Group of the Royal Colledge of Psichiatists, consultor acadêmico senior em Londres
e Oxford que, no ano passado, participou do
evento com Divaldo. Além dele, o Dr. Alan
Sanderson, psiquiatra, hipnoterapista, fundador da Spirit Release Foundation.
O encontro dava início ao Movimento Você
e a Paz, fundado por Divaldo em Salvador, que
agora também se instalava na Inglaterra.
Às 10h, com a presença de 146 pessoas no
grandioso edifício vitoriano The Old Town Hall,
Strafford, o presidente da BUSS proferiu a prece
de abertura do grandioso evento, e o mestre de
cerimônias Cristopher explicou o modus operandi da atividade.
Depois de apresentar o Curriculum Vitae do
Dr. Alan Sanderson, a palavra lhe foi conferida e
o insigne psiquiatra espírita narrou experiências
de terapia de existências passadas com doutrinação de perseguidores de diversos pacientes,
por 1 hora, sendo muito aplaudido.
Logo foi a vez de Divaldo, igualmente apresentado pelo mestre de cerimônias, que o convidou ao palco acompanhado de Ana Sinclair
para traduzi-lo ao inglês.
Divaldo fez um estudo em torno da onda de
pessimismo e materialismo que toma conta da
Europa, em particular, e do planeta em geral,
passando a demonstrar a grandeza do Espiritismo como ciência, filosofia e ética-moral de
consequências religiosas, capaz de reverter a
situação, encaminhando o pensamento para o
lançamento do Movimento Você e a paz, o que
conseguiu com grande habilidade oratória. Depois de 70 minutos, muito aplaudido, inclusive
por diversas pessoas que se mantiveram de pé,
foi a vez do intervalo para o almoço.

Divaldo Franco em conferência ao lado de Ana Sinclair,
Strafford, Londres(Inglaterra).

Às 14h, foi reiniciado o labor e o Dr. Andrew Powell fez um estudo profundo sobre o ego e os conflitos do Espírito, assim como sobre as terapêuticas
valiosas de regressão a existências passadas, durante
50 minutos.
Divaldo retornou à tribuna com Ana Sinclair
para encerrar o tema, durante 30 minutos, e logo
foi a vez das perguntas e respostas, dirigidas aos
painelistas com as suas respectivas tradutoras: Dr.
Sanderson com a psicóloga Sílvia Gibbons, Dr. Powell com Denise e Divaldo com Ana Sinclair.
A BUSS ofereceu um relógio a cada convidado,
expressando sua gratidão, Divaldo despediu-se do
público e da TVCEI que transmitiu o evento para
todo o mundo, encerrando-se de maneira confortadora e feliz.
No dia 14, o último da abençoada temporada,
Divaldo esteve no Grupo Espírita Fraternity, para
atividades entre as 15h e 18h, com um público de
142 pessoas.

Público do Grupo Espírita Fraternity.

20 Presençaespírita

Encarte Especial 2009.indd 20

2009 •julho/agosto – Encarte Especial

16.08.09 10:54:49

INGLATERRA

Dr. Andrew Powell

Esteve presente para agrado geral o Dr. Andrew Powell, que se tornou um grande admirador de Divaldo.
Com Ana Sinclair traduzindo-o ao inglês, Divaldo abordou as 3 parábolas da compaixão, dos
perdidos e achados, da ovelha e da dracma perdida, do Filho pródigo, em power-point, com grande
facilidade de exposição de conceitos psicológicos
que se encontram em a narrativa de Jesus (Lucas:
15), conforme a interpretação junguiana apresentada pela benfeitora Joanna de Ângelis, no seu mais
recente livro Em busca da verdade.
Em ambos os módulos a abordagem sensibilizou e iluminou as consciências presentes.
Foi o momento da gratidão e das despedidas. O
presidente da BUSS agradeceu a Divaldo o seu esforço de vir anualmente à Inglaterra divulgar o Espiritismo, sendo o Movimento espírita hoje o resultado do
seu esforço e dedicação especialmente, assim como
de outros devotados companheiros.
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Divaldo esteve no Grupo Espírita Fraternity.

Foi entregue a Divaldo por Elsa Rossi um cartão com mais de 320 assinaturas expressando a
gratidão daqueles que o ouviram.
No momento dos abraços a Senhora Mônica
de Almeida confirmou-lhe nova palestra no próximo ano em Cambridge, para o que já iria tomar
providências e o Dr. Andrews informou, sorrindo,
que estará presente no seminário do próximo ano
que, certamente, Divaldo realizará.
Retornamos ao hotel, a fim de despertarmos
às 3h da manhã, para iniciar a maratona de retorno via Lisboa-Salvador.
Graças aos Céus, pródigos de amor, conseguimos atender a toda a programação, sem qualquer
interrupção ou cancelamento, durante 40 dias de
atividades sob a inspiração de Jesus e dos Seus
mensageiros aos quais muito agradecemos.
Londres, 14 de junho de 2009.
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EM LOUVOR AO IRMÃO SOL
Quando chegaste à Terra, a noite medieval espalhava o terror, mantendo a ignorância em predomínio de que se locupletavam os poderosos para esmagar os camponeses e os citadinos pobres.
Havia superstição e medo em toda parte, caminhando a humanidade sob o estigma do pecado e do vício que eram punidos com
impiedade.
Tu chegaste e apresentaste a Verdade, que nunca mais deixou de
iluminar a sociedade.
Existiam a perversidade sem disfarce e a discriminação de todo tipo,
havendo-se tornado o homem o lobo do homem, assim ficando desprezível.
Na tua simplicidade santa cantaste o hino de louvor a todas as criaturas, chamando-as docemente de irmãs.
Permanecia epidêmico o ódio, que espalhava o bafio pestilento das
guerras intérminas, deixando os campos juncados de cadáveres que
apodreciam a céu aberto…
Tua voz, suave e meiga, entoou, então, o canto da paz, e te fizeste o
símbolo da verdadeira fraternidade que um dia se estenderá por toda
a Terra.
As epidemias dizimavam os seres humanos, reduzidos a hilotas do
destino insano, dentro da terrível fatalidade do sofrimento sem termo.
A fé religiosa com a sua pompa extravagante amparava-se nos fortes
e os ajudava a perseguir e malsinar os fracos, mas tu tiveste a coragem
de despir-te das sedas e brocados do teu pai, desnudanto-te, para
nascer novamente, dedicando-te, a partir daquele momento, aos leprosos de Rivotorto…
No início do teu ministério, quando se aproximaram os primeiros
servidores do Amor, riscaste no chão uma cruz e enviaste-os aos quatro pontos cardeais do mundo, para que todos conhecessem o Sol
de Primeira Grandeza. Enquanto Ele os houvera enviado dois a dois,
tiveste a coragem de os encaminhar a sós, porque sabias que Ele seria
o companheiro inseparável daqueles abençoados heróis do amor em
todos os seus momentos.
Num período em que a fé religiosa inspirava pavor, aqueles que
se consideravam representantes de Deus no mundo, distanciando-se
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cada vez mais das ovelhas que deveriam pastorear, tomaste a vestimenta de ovelha branda e reuniste aquelas desgarradas, formando um
novo rebanho…
Nos teus dias, e mesmo um pouco depois, ninguém te resistia a
presença, a voz, a vibração de inefável amor…
Nem mesmo o lobo feroz de Gúbio ou as andorinhas gárrulas, que
te perturbavam a canção de amor, quando cantavas aos ouvidos atentos dos sofredores no altar da Natureza, fazendo-as calar-se.
No forte verão, quando tinhas a vista queimada pelo ferro em brasa
e estavas ao ar livre, percebeste pelo zumbido das abelhas que lhes
faltavam pólem e flores para fabricar mel. Não trepidaste em solicitar
à tua irmã Clara que providenciasse do monastério o alimento para
aquelas irmãzinhas laboriosas…
Quem se atreveu a comportar-se dessa forma, depois dEle, a quem
tanto amaste, a ponto de imitá-lO em todos os teus momentos, a partir do instante em que Ele te chamou para a reedificação da Sua igreja
moral que estava em escombros?
Oh! Irmão Cantor dos desesperados e esquecidos!
O mundo moderno, rico de glórias ligeiras e pobre de sentimentos,
orgulhoso das suas conquistas rápidas, mas que não nota a imensa
aflição em que estorcegam as multidões famintas e excluídas da sua
sociedade, vivendo uma insuperável noite de horror e de incertezas,
necessita de ti com muita urgência.
Nunca houve tanta carência de amor quanto agora, por isso, o teu
canto virá diminuir a angústia que se transformou em patética afligente
na Terra sofredora.
Há, sem dúvida, grandezas que defluem da ciência e da tecnologia,
mas a solidão, a ansiedade, o medo e as incertezas, todos eles filhos
do materialismo insensível produzem o vazio existencial, os transtornos
psicológicos graves, as doenças psicossomáticas, a loucura pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo tabaco, pelo sexo desvairado, levando suas
vítimas à fuga pelo suicídio injustificável.
Volta, Irmão Francisco, para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas à tua volta como fizeste naqueles dias já recuados, conduzindo-as a Jesus.
Novamente convoca os teus irmãos Leão, Rufino, Chapéu, assim
como aqueloutros que contigo construíram o mundo que te escuta há
oitocentos anos, mas não tem coragem hoje de seguir-te os passos.
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Quantos te abandonaram após a tua volta
ao Grande Lar?!
Ainda escutamos o silêncio da deserção deles na turbulência das atrações de onde haviam
saído e para onde retornaram com avidez…
Eles estão novamente, na Terra, aturdidos,
saudosos, aguardando a tua voz que conhecem e não conseguem esquecer.
A tua Assis querida agora está ampliada
além das muralhas em que se resguardava, e
a sociedade em agonia deseja pertencer-lhe à
cidadania.
Há música no ar, silêncio nos corações e
lágrimas nos olhos de quse todas as criaturas
destes dias de inquietações e de incertezas.
Em decorrência, há uma grande expectação
denunciando a espera…
Volta, por favor, Irmão Alegria, a fim de que
a tristeza do desamor bata em retirada e uma
primavera de bênçãos tome conta de tudo.
O céu azul que te agasalhou e os campos
verdes com lavanda perfumada que os teus pés
feridos pisavam, continuam aguardando-te.
Há multidões que te vêm louvar, bulhentas
e festivas, mas indiferentes ao teu chamado,
sem valor para te seguir.
Canta, então, novamente, a tua oração
simples, com que nos brindaste naqueles dias
inesquecíveis, e onde houver desespero faze
que se manifestem a paz e a esperança, e ante
a ameaça da morte iminente, o ser ressurja em
júbilos ante as certezas da ressurreição, porque
é morrendo que se vive para sempre.
Irmão Sol, a grande noite moral da atualidade te aguarda ansiosa!
Joanna de Ângelis
(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na
tarde do dia 3 de junho de 2009, junto à tumba de S. Francisco, ao
lado de diversos amigos, em Assis, Itália.)

Encarte Especial 2009.indd 24

16.08.09 11:00:33

