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Hora da Regeneração: A Hora da Fraternidade

Sejam Bem-Vindos

Dulce Mara, pela comissão organizadora 
do 2º Congresso Espírita do DF

me dizer-vos que estou bem à vontade Jesus, concretizando, nos tempos atuais, 

para falar em nome de nossas escolas a Sua sublime assertiva: “Meus discípulos 

reunidas, porque sempre considerei serão conhecidos por muito se amarem”.

estes 13, 14 e 15 de abril de outras cidades. essas escolas como se formassem um Possam nos inspirar nesse 

2012, nós, os espíritas do Em 1862, sua viagem dura 7 conjunto, um todo... O objetivo que temos encontro, os versos do sublime poema de 

Distrito Federal, teremos a oportunidade semanas, passando por 20 cidades em vista, para o qual devemos coordenar Castro Alves, “Brasil, o Mundo te espera 

de nos engajarmos neste momento francesas, numa distância total de 1.158 nossas vontades, nossos esforços e para para as leis da Nova Era!”, ditado ao 

histórico de nossa humanidade terrena, quilômetros. Afirma ele textualmente, onde devemos marchar, apoiando-nos querido Chico, na noite que se tornou 

que é a transição planetária de Mundo de sobre a viagem, que alcançou milhares de uns nos outros, é a conquista de melhores memorável a todos nós, quando ele 

Provas e Expiações para Mundo de pessoas: “Em resumo, nossa viagem destinos para a alma humana, e a participou do programa Pinga Fogo:

Regeneração: a Federação Espírita do tinha uma dupla finalidade: oferecer conquista de um melhor futuro espiritual “...Hoje, que o mundo te espera

Distrito Federal realiza 2º Congresso orientações... e, ao mesmo tempo, nos para a humanidade.” (2) Para as leis da Nova Era,

Espírita do Distrito Federal, com o tema instruirmos a nós mesmos... Estávamos Sirvam-nos de diretriz ainda a Por Brasília envolta em luz,

“Terra: a Hora da Regeneração”. desejosos, sobretudo, de apertar a mão vida e a atitude do querido Chico Xavier, Que em ti a vida se integre,

Com essa iniciativa, a Federação de nossos irmãos espíritas e de lhes lídimo seareiro da Doutrina, que cultivou De Manaus a Porto Alegre,

se coloca ao lado de grandes espíritas, exprimir pessoalmente nossa sincera e ativamente o encontro com todos aqueles No Espírito de Jesus!...

colaborando com seus esforços de fazer viva simpatia, retribuindo tocantes provas que o buscavam. Ao resguardar o Direito,

cumprir o papel que tem o movimento de idênticos sentimentos que nos chegam Transpor os muros de nossas Mantendo a justiça e o bem,

espírita na construção da fraternidade na por suas cartas; dar, em nome da casas, indo ao encontro de nossos Luta e rasga o próprio peito,

Terra. Sociedade de Paris e em nosso próprio confrades, para, nessa convivência, Mas não desprezes ninguém!...

Kardec, a partir de 1860, após ter nome, em particular, um testemunho sedimentarmos a verdadeira Fraternidade Levanta o grande futuro,

lançado as bases iniciais da Doutrina, pela especial de gratidão e de admiração...” (1) na Terra, é, pois, uma necessidade de Ergue tranquilo e seguro,

publicação de O Livro dos Espíritos (1857) Léon Denis, considerado por todos os que participamos do movimento A paz nobre e varonil!...

e O Livro dos Médiuns (1860), realiza um Herculano Pires o consolidador da espírita. À humanidade que chora,

movimento  fundamenta l  para  a  Doutrina Espírita, ao longo de sua  Os espíritas do Distrito Federal, Clamando: “Senhor... e agora?!”

sedimentação do Espiritismo: deixa a luminosa trajetória na Terra, participou de portanto, com o Congresso que se realiza, O Cristo aponta: Brasil!...”(3)

sede da Sociedade Parisiense de Estudos seis Congressos Espíritas e, em 1900, estamos todos convidados a participar 

Espíritas - SPEE e segue na direção dos nomeado Pres idente Efet ivo do desse movimento, com a mente e os 

adeptos do Espiritismo residentes em Congresso daquele ano, declara: “Deixai- corações sintonizados com o Mestre 

N

“Vinde a mim todos vós que estais aflitos e 
sobrecarregados, que eu vos aliviarei”(Jesus)

ref let i r  mais 
uma vez nas palavras do Mestre, em como O estamos 
atendendo e modificando nossas vidas.

A Família Espírita de Brasília e Entorno, uma Participantes presenciais, os 
rede de mais de 150 instituições espíritas que abrigam que acompanham os seminários e apresentações 
mais de 250.000 adeptos, é convocada a unir-se em artísticas pela transmissão da TVCei ou pelas ondas 
uma corrente de vibrações e ações para que os das rádios parceiras, os colaboradores, voluntários,  convite ainda ressoa em nossas almas, 
Mensageiros do Bem, encontrem em nós corações e adultos, jovens e crianças.sem distinção de credo, raça ou gênero, aguardando 

Muita Pazmentes disponíveis para realizar as tarefas necessárias respeitosamente a decisão de cada um.
o para colaborar na obra da regeneração da humanidade. Comissão OrganizadoraNestes dias que aqui nos reunimos no 2  

Sejam todos bem-vindos!Congresso Espírita do DF, temos uma oportunidade de 

O

anine t
J

Mat ar

M r e e No re
a l n b

Wagner Paixão

Frederico P fa oi n

S

 o ba

andra
B r

y
Ma se Braga

l
Alberto A meida

ain L esEl e op

Harol  u ra i

do D t D as

http://www.fedf.org.br


02 DFEspírita
Informativo Especial para o 

2º Congresso Espírita do Distrito Federal
                                

Dia 14/04/2012 – Sábado (08h30 – 19h00)

Dia 15/04/2012 – Domingo (08h30 – 16h00)

PALESTRAS

Apresentação Cultural

Cerimonial com poesia

Palestra c/ Arte
Intervalo 10h30 – 11 h (c/ Exposição Dinâmica - Artes/Mix Social/Mostra de Vídeo TV CEI)

Intervalo 16h30 – 17h (c/ Exposição Dinâmica - Artes/Mix Social/Mostra de Vídeo TV CEI)

Almoço (12h30 - 14h) / Apresentação de mensagens com arte (13h - 14h)

Almoço (12h30 - 14h) / Apresentação de mensagens com arte (13h - 14h)

Cerimonial com poesia

Cerimonial com poesia

Palestra 

Dança do Musical "Chico, o Anjo das 
Escritas Iluminadas"

Seminario 

Painel

Encerramento do Dia

Pianista Lucian e Apresentação 
musical do Grupo Teatro Vida (GTV)

Pianista Lucian e Grupo Musical 
da FeDF

Elaine Lopes

Mayse Braga

GTV

Haroldo Dutra

Wagner Paixão

Cantando com Maycom Leal

08h30 - 08h50

08h50 - 09h00

09h00 - 10h30

11h00 - 11h05

17h00 - 17h05

11h05 - 12h30

13h00 - 13h05

14h00 - 16h30

17h05 - 18h45

18h45 - 19h00

Evento

Evento

Responsável

Responsável

Hora

Hora

Apresentação Cultural

Palestra 

Intervalo 10h10 – 11h30  (c/ Exposição Dinâmica - Artes/Mix Social/Mostra de Vídeo TV CEI)

Cerimonial com poesia

Palestra 

Palestra 

Esquete do Musical "Chico, o Anjo 
das Escritas Iluminadas”

Painel

Encerramento do Dia

Marlene Nobre

Alberto Almeida

Sandra Borba

GTV
Alberto Almeida, Haroldo Dutra, 
Mayse Braga, Wagner Paixão e 

Sandra Borba

Cantando com Maycom Leal e 
os Artistas do DF

08h30 - 08h45

08h45 - 10h00

10h00 - 10h05

10h05 - 11h10

11h30 - 12h40

14h00 - 14h05

14h05 - 15h35

15h35 - 16h00

PROGRAMAÇÃO

A

D

A

C

E

D

F

B

B

RECEPÇÃO

Livraria da Comunhão Espírita

MIX Social

1.IAQ - Instituto Aprender e Qualificar (Case Social); 
2.Vila Cristã; 
3.SAFRA - Estrutural...em parceria com a Federação Espírita do DF;
4. Associação Médico Espírita - AME;
5. Esperanto;  
6. TV CEI.

-Compra pela internet: neste caso, apresentar documento da compra ou documento pessoal na chapelaria.
-Nos dias 13, 14 e 15: aquisição dos tickets alimentação, observando que há limitação de refeições disponíveis no buffet.
- Venda de camisas do congresso;
- Material de apoio

Prezado Congressista, durante os intervalos do Congresso aproveite para assistir e participar da Exposição Dinâmica repleta de atrações artísticas e culturais promovidas 
especialmente para você. Há opções para as mais diversas preferências.
Se você aprecia a música espírita, siga para Estação da Música e fique atento à sua programação. Se você se encanta com a dramaturgia espírita, assista aos esquetes 
teatrais apresentados pela Companhia Espírita Laboro na Estação do Teatro. Mas, se é a poesia espírita que exerce um fascínio
sobre você, siga para Estação dos Poetas, na Livraria, onde você também poderá se deleitar com o lançamento de obras de escritores e expositores espíritas do DF e de 
outros estados brasileiros. Você também terá a oportunidade de apreciar quadros em forma de mensagens e mensagens em forma de quadros da autoria de artistas plásticos 
espíritas das mais diferentes gerações na Estação de Artes Plásticas, além de mensagens em vídeo na Mostra de Vídeos da TV CEI. E o trabalho artesanal feito pelas 
instituições espíritas do DF, siga para o Mix Social.
Deleite-se, aprecie, aproveite. O principal personagem dessas atrações é você! 

Estação do Teatro

Galeria

Chapelaria: Local de venda 

Estação da Música

Venha visitar nossa Livraria do Congresso:
Neste espaço especialmente preparado para acolher os congressistas , além de 
um grande acervo de obras da Doutrina Espírita, você encontrará CDs, DVDs de 
diversos oradores espíritas, inclusive os palestrantes do Congresso, com espaço 
dedicado aos autores de Brasília.
Vários títulos estão com desconto especial para os congressistas.
Fique atento à programação pois teremos apresentações artísticas e lançamentos 
de livros com sessão de autógrafos durante os intervalos das palestras.
A livraria estará aberta antes de iniciar as atividades do congresso e fechará após o fechamento das atividades.
Acervo de obras espíritas em geral fará o lançamento durante o evento das publicações de  Alberto Almeida (O 
Perdão Como Caminho) e de Wagner Gomes da Paixão (Sementeira de Bençãos);

. Estação da Poesia (na livraria)

Finalidades do Mix Social p ú b l i c a / s o c i a l  v i s a n d o  o  c r e s c i m e n t o  
1. Estimular o desenvolvimento de programas de moral/espiritual da pessoa em uma perspectiva 
geração de renda e emprego junto aos usuários da integral;
assistência e promoção social; 3. Incentivar a implantação de projetos e iniciativas 
2. Facilitar a busca de redes e parcerias com outras sociais originais, criativas e promocionais, que 
instituições espíritas e sociais para o fortalecimento facilitem o desenvolvimento da cidadania e a 
de trabalhos sócio-educacionais e de utilidade prevenção de situações de risco, como a violação 

Instituições do Mix Social Espírita:

1. Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, Brasília - 1ª Região.
2. Grupo Assistencial Francisco de Assis - GASFA, Paranoá - 1ª Região.
3. Centro Espírita André Luiz - CEAL, Guará, 1ª Região.
4. Casa Espírita Recanto de Maria - REMA - Brasília, 1ª Região.
5. Instituto Espírita Assistencial Emmanuel - INEAE - Gama, 3ª Região.
6. Sociedade Espírita SERVIR - Brasília, 1ª Região.
7. Centro Espírita Bezerra de Menezes - Sobradinho, 4ª Região.
8. Casa Espírita Assistencial Bezerra de Menezes - Lar dos Velhinhos - Sobradinho, 4ª Região.
9. Vida - Instituto Espírita Bezerra de Menezes.
10. Centro Espírita Nosso Lar, CENOL - Gama.  

B

C

E

F

Atividades/TemasPalestrante

A Defesa  da  Vida

“Terra: A Hora da Regeneração”

A Transição Planetária e o Evangelho 

Alvorada Cristã

Você nas suas Mãos na Transição Planetária

Palestra com Arte

O papel da educação no processo de 

Transição Planetária

Marlene  Nobre

Mayse Braga

Wagner Paixão

Sandra Borba

Haroldo Dutra Dias

Alberto Almeida

Elaine Lopes

Dia 13/04/2012 – Sexta -Feira (19h – 22h00)

Evento ResponsávelHora

Recepção e Credenciamento
dos congressistas

Credenciamento

ABERTURA OFICIAL

Palestra de Abertura

Apresentação Cultural
dos congressistas

Equipe de 
Recepção/Credenciamento

Equipe de Credenciamento

Cerimonial

Alberto Almeida

Grande Coro Espírita 
de Brasília

19h00 - 19h45

14h00 - 19h00

20h30 - 21h00

21h00 - 22h00

19h45 - 20h30



ORIENTAÇÕES SOBRE ALMOÇO

Em decorrência da capacidade da área do restaurante, pedimos a compreensão de todos na utilização da área de alimentação em regime de rodízio:  

.  Jovens – das 11h30 às 12h20    

.  Congressistas – 12h30 às 15h   

Obs.: pede-se aos congressistas a gentileza de recolher os pratos e talheres em lugar especificado após concluir o almoço.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Senhores Congressistas, a equipe de Segurança do 2º Congresso Espírita do DF recomenda:

- não levar objetos de valor para o local do evento;

- cuidar para não perder chaves, celulares, carteiras ou outros objetos de porte pessoal;

- redobrar a atenção no uso de máquinas fotográficas, filmadoras, celulares e eletrônicos em geral;

- estacionar automóvel de forma adequada e em local permitido. Não há estacionamento reservado no Centro de Convenções. Pode-se utilizar os estacionamentos próximos: no Parque da Cidade, no 

Clube do Choro ou no estacionamento da área de construção do novo estádio de futebol;

- portar sempre, durante o evento, crachá de identificação e documento de identidade;

- em caso de dúvidas, buscar informações com recepcionistas do evento.

03

2 tipos de salada
carne vermelha / frango

2 tipos de guarnição
1 massa com molho sem carne
1 doce
1 copo de refrigerante.
 

 

Valor:
Para sábado ou domingo: R$ 24,00 cada refeição.
Comprando antecipadamente para os dois dias, preço 
promociomal de R$ 45,00

Dia 14/04/2012 – Sábado (08h30 – 18h00)

Informações sobre a alimentação durante o Congresso:
 
                As refeições serão fornecidas pelo Buffet Espaço Capital, nos horários:

    - sábado: de 11h30 às 12h20 reservado para os jovens;
                   de 12h30 às 15h00 para os congressistas e trabalhadores.

    - domingo: de 12h00 às 15h00 para os congressistas e trabalhadores.

Andar térreo: 2 lanchonetes.
1º andar: salão para o almoço no sábado e domingo.
 

G

H

I

G

IH

1º andar: Sala de Estudos e Oficinas de Artes e Diálogos para os Jovens / Crianças

cARDÁPIO

A importância dos congressos e 
seminários 

Orson Peter Carrara 

C

Sim, pois é ali que se planeja, que surgem novas ideias, que os Participar é investir, tanto em si mesmo como pessoa 

talentos se somam no ideal de propagar e viver o Espiritismo. que busca crescimento intelectomoral, como na instituição em 

Esses eventos trazem consigo o grande mérito de reunir que laboramos, porque poderemos levar a experiência colhida. 

companheiros que estudam o Espiritismo com afinco e se Ausentar-se, ficar indiferente, é manter a rotina que desgasta e ostumo dizer que quem não vai perde. Sim, quem não 

dedicam a explicar os textos, a motivar ao estudo, a mostrar não cresce, privando outras pessoas do progresso evidente que participa perde a grande oportunidade de viver as 

trechos – comentando-os com exemplos didáticos – que nem se apresenta em todas as áreas do conhecimento humano. E o emoções próprias dos aprendizados que os encontros e 

sempre, solitários, conseguimos enxergar. E os benefícios são mais interessante é que o dinamismo da Doutrina Espírita – reencontros em eventos espíritas oferecem. 

muitos porque os estímulos apresentados com estudos e embora os textos básicos tenham mais de 150 anos –, de caráter Tais eventos, como congressos, seminários ou eventos 

debates atingem coletivamente os espíritas e as instituições ali inesgotável como fonte de pesquisa, abrem perspectivas que reúnem a família espírita exercem fundamental papel na 

representadas. imensas a cada dia, projetando luzes nos imensos desafios sócias divulgação dos ensinos espíritas, além de promoverem a 

É comum, por exemplo, que a experiência feliz de da atualidade.confraternização de instituições e cidades, gerando os benefícios 

determinada instituição possa ser implantada ou utilizada por Portanto, meu amigo, minha amiga, não perca a próprios que fortalecem o movimento espírita. Afinal, esses 

outra que, se ausente, perderia a chance de pensar naquela oportunidade de participar de eventos que lhe seja possível. encontros promovem a união de forças, estreitam os laços de 

direção. Os benefícios e frutos são diretos para todos, ainda que Todos colheremos benefícios diretos e expressivos para nosso relacionamento e tudo isso vai refletir diretamente na expansão 

levemos em conta a percepção diferente ou a realidade crescimento e que podemos levar às instituições onde do pensamento espírita junto ao grande público e, porque não 

característica de cada lugar. laboramos.dizer, com reflexos diretos dentro do próprio movimento espírita. 

ALA NORTE
(1º Pavimento)

09h00

Programação Especial para as Crianças (*)

(*) somente para os filhos dos congressistas

 09h00 - 09h30

 09h30 - 09h40

 09h40 - 09h55

 09h55 - 10h30

 10h30 - 11h00

 11h00 - 12h00

 12h00 - 12h15

 12h30 

Recepção das Crianças

Alegria Cristã

Abertura - Palavras Iniciais e Prece

1º Momento da Apresentação Teatral

Dinâmica de Apresentação / Dinâmica de Integração

Lanche Fraterno

Jogo Cooperativo “Transição Planetária” - Situação Problema

2º Momento da Apresentação Teatral

Encerramento - Prece 

Dia 15/04/2012 – Domingo (08h30 – 16h00)

08h30 - 09h00

Programação Especial para os Jovens (de 13 a 21 anos)

Jovens ( 13 a 15 anos) Jovens ( 16 a 21 anos)

09h00 - 11h30

11h30 - 12h20

12h20 - 13h00

13h00 - 14h30

15h15 - 15h30

15h30 - 17h15

17h15 - 18h00

Janine e Frederico

Diálogo:  Frederico Pifano

Abertura do Auditório

Momento Artístico: Janine / Frederico

Oficina de Arte - Elaine Lopes

A   L   M   O   Ç   O

I   N   T   E   R   V   A   L   O

I   N   T   E   R   V   A   L   O

Alberto Almeida

Diálogo: Janine Mattar

 Companhia Espírita Laboro 

Diálogo com Marlene Nobre14h30 - 15h15
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SALVE A REGENERAÇÃO Muito esforço e luta intensa,
[Letra e música: Sérgio Castro – Bsb, DF, Promovendo a Transição,

02/03/2012] E uma reta consciência,
Florescendo a redenção! 

Está previsto na Escritura, É chegado, agora, o tempo,
E nos livros mais sagrados, Da Terra ser feliz,
Uma nova Arquitetura, E a nossa Doutrina diz,
De um mundo renovado! Que é preciso muito amar,

É a viril transformação, E o homem melhorar,
Moral, do Ser Humano, Sua humana condição,
Não mais vícios, nem injustiças, Ver no outro o seu irmão,
Nem maldades e desenganos! Para a Regeneração!

Só a prática do Bem, A Transição terrestre,
Pela paz, fraternidade, É uma obra de Jesus,
Com o auxílio do Além, Desde sempre, o nosso Mestre,
E a nossa força de vontade! Com doçura, nos conduz!

Era Nova
 Adaptação livre para verso da 

mensagem psicofônica do espírito 
Bezerra de Menezes recebida pelo 

médium Divaldo franco no 
encerramento da reunião 

ordinária do Conselho Federativo 
Nacional, em Brasília/DF, em 13 

NOV 11.

Junto aos Amigos do Além: Nada de nos dominar
Levar gestores terrestres Velhas sugestões do mal.
Ao pleno estudo do bem!

Exultar a Era Nova,
Sem timidez no caminho, São as bem-aventuranças,
Erguer a espada de luz: Todos os povos irmãos
É preciso defender Num só hino de bonança!
Os ideais de Jesus.

No poder ou na miséria,
Deixar as portas abertas Sem a distinção de cor,
Para as novas gerações. Sede e fome de justiça,
Do Reino, sem fim, de Só nos importa o amor.O convite é permanente,
DeusDe Jesus, nosso Pastor,
Vem o fim das ilusões. Tantas ovelhas e lobos;À renovação humana

O convite é permanente;Pela vivência do amor!
Prossigamos vigilantes Lembrar do Santo de Assis
Com a força da união; E fazer o bem somente.Momento assaz esperado,
Prudentes e generosos,Ao testemunho pessoal;
Firmes na Unificação. Sob as bênçãos do Senhor,Aquecer os corações

Da espiritualidade,Tão enfermos, afinal.
A mensagem de Kardec Do singelo e paternal:
Precisa ser preservada; Bezerra – sempre Espíritos dos dois lados,
É um recado dos céus bondade! Tanto encarnados, ou não,
A nossa Doutrina amada.Necessitados de auxílio

E da nossa vibração.
São momentos muito 
graves,Trabalhemos, com afinco,
De dissolução moral.

Poemas / Poesias e 
Trovas

TERRA: A HORA DA
 REGENERAÇÃO

Os céus estão baixando à Terra;

Anjos renascem para a grande marcha!
O progresso hoje se avizinha,
Jesus, pela paz, nos concede a graça.

Mães, conscientes do amor divino,

Estão a receber anjos meninos,
O ponto crucial da regeneração,
Novas constelações, novos irmãos.

Peregrinos da misericórdia

Que pelo amor divino reencarnam
Em nosso planeta abençoado;
São novos tempos de concórdia.

Da excelsa Dimensão de Alcíone,

Descem as estrelas reluzentes!
Jesus voltando, transformando,
As paisagens do coração da gente.

A ciência do amor a se expandir;

A política a se moralizar;
É preciso ter ouvidos de ouvir
E também olhos de ver para enxergar.

São luzes que vêm para iluminar

Os corações sequiosos de amor;
Descem para nos instruir e ajudar,
Na arte do bem aprender e ensinar.

Um momento crucial, relevante:

É tempo de cada um se buscar;
É tempo de buscar o amor constante
Para, assim, no futuro se encontrar.

É tempo de apaziguar nossas crises;

O momento é urgente, inadiável
Para todos nós, meros aprendizes,
Assumirmo-nos com fé inabalável.

Para nós, definitivamente,

Agora será sempre a hora, o momento! 
Seja qual for a idade, já é tempo...
Fazer nossa reforma prontamente.

O convite de Jesus desde sempre...

Reine a paz, a harmonia e, é certo:
Só a reforma íntima nos fará,
Seres integrais e completos.

Muito obrigada, Senhor da Vida!

Que brilhe em nós a vossa excelsa luz!
Pelo mundo hoje em regeneração,
Muitíssimo obrigada, Senhor Jesus!

Rita Maria

Regeneração é tempo;
Estejamos prontos já!
Pois, é chegado o 
momento
De a Terra transformar.

Sheyla
(Aluna da Oficina Poética)

Terra: É hora do Senhor,
Regeneração é amor.
Revela o consolador.
Observem seu esplendor!

Carlos Magno

Acorda do sono intenso.
Que a tanto nos atormenta.
Transforma agora tua alma,
Que o teu coração intenta.

João Mendonça

A Terra regenerada,
É missão de todos nós.
Trabalhemos com Jesus,
Escutemos a sua voz!

Herlen Lima

Terra: Cópia "Nosso Lar",
Nosso céu regenerado.
Inicia hora melhor,
No Orbe do crucificado.

Carlos Magno

Mostra o relógio da Terra,
É hora de Transição.
Surge a regeneração.
Finda a prova e a expiação.

Dos alunos da Oficina Poética FeDF - 
Criação Coletiva

A preparação, irmão
Com o trabalho interior;
É fundamental processo
Para a regeneração.

Dos alunos da Oficina Poética 
FeDF - Criação Coletiva

 A HORA DA REGENERAÇÃO Com Deus agora a alma em diapasão;
Envolta em luz de sublimes valores,

 “Terra: A hora da regeneração!...” Em ondas de clarões encantadores
De Deus fala o amor vero e infinito, E cores de uma divina poesia,
Confirmando o bem que nos fora dito.
E é inda aurora em nosso coração! O Evangelho a ilumina e em estesia   

Ao ajustar-se ao foco da paz, do amor,    
A terra vista do alto na amplidão Sublima-se em Jesus, Nosso Senhor.”
Brilha nos lumes da esperança em 
Cristo;                                  Adison do Amaral
E a áurea chama da dor veda os ilícitos                                              07/03/12
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