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Olá Meninos e Meninas, 

Vocês estão perdidos? 

Pois é, diante das dificuldades e surpresas da vida, muitas vezes 
ficamos sem saber para onde ir, o que fazer e em quem confiar... Então 
o tempo vai passando, vamos crescendo e isso é muitas vezes 
desconfortável ou até mesmo problemático, não é mesmo?! 

Mas não se preocupe, estamos todos juntos nesse barco! 

Nesta COMEVALP estaremos na Terra do Nunca, e para aproveitar ao 
máximo a aventura será necessário seguir 3 regras principais: 

1- Tenha sempre PENSAMENTOS FELIZES, eles te farão entrar 
em harmonia com o evento. 

2- Tenha FÉ que todas as equipes que organizam o evento estão 
fazendo o seu MELHOR, com muito carinho e dedicação para 
que sua experiência seja incrível. Faça você também o SEU 
MELHOR, pois nós temos Fé você! Pode acreditar! 

3- Durante o evento você receberá muitas doses de POZINHO 
MÁGICO, mas para que tenha o máximo de efeito lembre-se das 
regrinhas anteriores e RETRIBUA... através de sua amizade, 
respeito, muitos abraços, uma boa organização e principiante seu 
amor. Guarde com cuidado cada orientação e carinho! 

Então, vamos voar? 

Muitas surpresas te aguardam aqui na Terra do Nunca! 

 

Seja bem vindo(a) à 39ª COMEVALP em SJCampos. 

 

 

 

IMPORTANTE: Este caderninho foi elaborado com muito carinho para te ajudar 

durante todas as atividades da COMEVALP.  

Por isso não o perca e leve-o com você em todas as atividades. 
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O que é a COMEVALP? 

A COMEVALP é uma atividade do Movimento Espírita que congrega 

jovens espíritas do Vale do Paraíba desde 1980, sendo realizada anualmente 

durante o carnaval. 

Tendo por objetivo a promoção de atividades de desenvolvimento humano 

em sua integralidade tais como cooperação, responsabilidade, caridade, 

fraternidade e a busca pelo aperfeiçoamento individual e da sociedade. 

Buscando promover o desenvolvimento de crianças e adultos na formação 

cidadã a COMEVALPINHA foi criada em 2012 em Caçapava, onde reuniu pela 

primeira vez crianças, adolescentes e pais. O objetivo inicial do evento era 

integrar a família à COMEVALP. 

Hoje temos a família participando de forma integral, onde o tema é 

trabalhado desde a criança até o adulto. Todos juntos estudando a doutrina 

espírita e se aprimorando através dos ensinamentos de Jesus. 

Quem coordena tudo isso? 

Você sabia que não é só a cidade sede que faz a COMEVALP? Para fazer 

acontecer essa magia que é a COMEVALP, contamos com diversas equipes 

com pessoas de várias cidades do Vale e arredores, que trabalham durante o 

ano todo, buscando fazer sempre O MELHOR para você, através da 

Dedicação, União e Amor de cada um de seus membros.  

Quer conhecer um pouquinho mais de cada 
Equipe Comevalp? 

ESTRUTURA: Basicamente composta por pessoas da Cidade Sede da atual 

COMEVALP. Responsável pelo acolhimento dos participantes, proporcionando 

o local adequado, limpeza, alimentação, ambientação, segurança, garantir que 

as atividades aconteçam de acordo com o cronograma e ser apoio para as 

necessidades das outras equipes, incluindo as atividades de laboratório. 

ARTES: Proporciona harmonia e cor durante o evento, através de músicas, 

teatros e diversas intervenções em conjunto com as outras equipes. É 

responsável pela alvorada, repertório das músicas, sarau, evangelho conjunto e 

outras intervenções e cantinhos.  
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DOUTRINÁRIA: Esta equipe tem a tarefa de trazer estudo e reflexão 

durante o evento. Durante o ano todo se reúnem para preparar a 

melhor forma de aplicar o tema, através de debates, dinâmicas, textos, vídeos, 

etc...Os monitores são mediadores do conhecimento que será desenvolvido 

nos 5 módulos nas salas de estudo e na Tarde Familiar. 

SUSTENTAÇÃO: Esta equipe atua como auxílio aos participantes, 

proporcionando equilíbrio espiritual antes e durante o evento. Realiza a 

ambientação no início do encontro, passe, atendimento fraterno, apoio ao 

participante que não esteja bem de saúde e reunião mediúnica. 

COMUNICAÇÃO: O nome já diz tudo, essa equipe é responsável por todo o 

gerenciamento de comunicação antes e durante o evento. Cartazes, inscrições, 

contato com jovens e familiares, convites para os eventos, site, facebook, 

instagram e whatsapp. Tudo para manter os participantes atualizados e por 

dentro do mundo COMEVALP o ano todo. 

COMEVALPINHA: Em conjunto com todas as outras equipes, realiza as 

atividades voltadas para a família, acolhendo crianças de 2 a 11 anos, pais e 

responsáveis. Proporcionando momentos de brincadeira, interação e 

aprendizado de acordo com cada faixa etária.  

AMIGOS DO BEM: Equipe formada por ex-Comevalpianos, são apoio 

fundamental, material e espiritual para todas as equipes, sendo base para os 

jovens durante todo o processo. Realizam evangelhos conjuntos durante o ano 

e no evento fazem parte da equipe de voluntários e também da reunião 

mediúnica. 

VOLUNTÁRIOS: Formada por pais de jovens e amigos que simpatizam com a 

COMEVALP mesmo não tendo participado, que se voluntariam para estar 

durante alguns dias para auxiliar na estrutura, trabalhando como voluntários 

na estrutura, limpeza, ronda, cozinha para que os jovens possam participar 

efetivamente do encontro todo. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Realizar o controle financeiro, relatórios, 

inventário e armazenamento adequado dos materiais da COMEVALP. 

CONSELHO UNIFICADOR: Contando com um membro de cada equipe, é 

responsável por manter a união e sintonia de todas as equipes, antes, durante 

e após a Comevalp. Garantindo a comunicação adequada entre todos. 
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Observações para uma Convivência Fraterna 

1. Respeite o cronograma e participe de boa vontade das atividades; 

2. Colabore nas discussões sempre que possível e respeite as diferentes opiniões; 

3. Use roupas adequadas ao ambiente (dê preferência a roupas confortáveis que lhe 

permitirão participar das atividades sem nenhum constrangimento. Evite usar roupas 

decotadas e curtas). 

4. Durante as atividades, mantenha a disciplina e evite atividades paralelas. Não serão 

permitidos jogos (baralho), não use fone de ouvido, enturme-se. 

5. Respeite as filas nos horários de banho e refeições, todos terão sua vez. 

6. Deixe em ordem suas coisas, pois os dormitórios poderão ser salas de estudo. O 

zelo pelos seus objetos pessoais é de sua responsabilidade. 

7. Circule sempre de crachá e não saia do local do encontro; 

8. O relacionamento com os demais participantes deverá ser fraterno. Não será 

permitido no local do evento namorar, “ficar”, ou manifestações de afeto impróprias. 

Mesmo entre namorados ou cônjuges, deixando esse tipo de comportamento para a 

sua vida privada. 

9. Atenda prontamente ao chamado da alvorada e ao chamado de se recolher para 

dormir e colabore com o silêncio no horário do sono. 

10. Caso necessite de ajuda médica, procure prontamente alguém da estrutura ou a 

salinha de sustentação. 

11. Só será permitida a saída do espaço da COMEVALP em caso de algum problema 

de saúde ou caso o participante vá embora antecipadamente. Lembramos que em 

qualquer uma das condições, a pessoa de contato informada no momento da 

inscrição será comunicada da ocorrência. 

12. Desligue aparelhos eletrônicos durante as atividades. 

13. O banho deverá ser tomado nos horários estabelecidos no cronograma. 

14. Não fique circulando fora das salas durante as atividades de estudo. 

15. Evite brincadeiras que gerem risco aos outros (empurrões, gritos, montinhos, etc) 

16. Evite o desperdício de água, alimentos, energia, material de consumo e material 

didático. Recomendamos a aplicação do Conceito 5 “R”s (Reduzir, Reutilizar, 

Recuperar, Reciclar, Repensar). 

17. Zele pelo espaço do evento, preservando sua limpeza e conservação de carteiras, 

mesas, cadeiras, vidros, paredes, enfeites/decoração existentes nas dependências. 

18. Não é permitido que os jovens utilizem os brinquedos do parquinho. 

19. Todos têm o direito de sorrir, chorar, cantar, amar e ser amado, respeitar e ser 

respeitado. 

20. Cada pessoa é diretamente responsável pelo bom andamento e resultado do 

evento. Respeitando essas regras simples, com certeza teremos um ótimo encontro!! 
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 SALA DE SUSTENTAÇÃO 

A Sala de Sustentação pode ser entendida como um portal para a COMEVALP. 

Passando por ela, teremos realmente adentrado neste mundo maravilhoso 

chamado COMEVALP. 

Esta sala tem como objetivo, receber os participantes do encontro, de uma 

forma carinhosa, aconchegante, dando-lhes algumas informações necessárias 

sobre o evento. 

Utilizamos sempre uma dinâmica, para que os participantes possam fazer uma 

reflexão, já incentivada pela temática da sala e a introdução do Temário que será 

desenvolvido durante todo o encontro. 

Conversamos sobre o que é uma COMEVALP, ressaltando que além de ser uma 

confraternização de mocidades espíritas, é também um Hospital Espiritual, para 

onde são trazidos jovens desencarnados que precisam de auxílio para ser 

encaminhados. 

Portanto, a importância de um clima sempre fraterno e harmônico, durante 

todo o evento. Pois serviremos de exemplo para estes irmãos que estão sendo 

ajudados e também estaremos doando nossas energias para que tudo transcorra 

da melhor forma possível. A Espiritualidade conta sempre conosco... 

A Sala de Sustentação, também é utilizada durante todo o evento para atender 

participantes que necessitem receber o passe magnético ou um atendimento 

fraterno. 

Durante duas noites – domingo e segunda-feira – reuniões mediúnicas, 

realizadas por grupos convidados previamente, pela organização. Nestas reuniões, 

acontecem efetivamente o auxílio dos desencarnados. 

A sala pode também ser utilizada pelos participantes nos horários de intervalo, 

para prática de meditação, para fazer vibrações ou ainda um breve descanso para 

repor as energias. Lembrando que não se trata de uma sala de bate-papo, e sim 

um espaço de trabalho. 

Por tudo isso, percebemos a importância deste espaço, criado em 2012. Desde 

a primeira edição, a sala está sobre os cuidados de Lúcio Cruz e Marcinha Moura. 

Por este motivo, recebeu o apelido carinhoso de Salinha Lucimar. Atualmente 

outros companheiros atuam na sala, sempre com muita atenção e carinho. 

Fique a vontade para conhecer e usufruir desse espaço. 

Sejam todos bem-vindos à Sala de Sustentação... 
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REPERTÓRIO COMEVALP 2018 
 

Olá, jovem artista!!! Preparado??? Bom, vamos lá porque temos muito trabalho, ok?! 

Nossa equipe tem um grande papel dentro do evento. A harmonia e a energia 

vibratória é nossa responsabilidade e maior objetivo.  
 

“(...) chega um momento, na história do pensamento, onde a 

palavra e o gesto não são mais suficientes para traduzir as 
emoções da alma. É então que o senso musical desperta e entra 

em jogo na própria literatura, que deve ser como um reflexo da 

harmonia superior.”  

O Espiritismo na Arte   Léon Denis 
 

Esse material traz o repertório do evento já em seus respectivos dias e horários. Todas 

as músicas que cantaremos e tocaremos, na ordem. Vai ser muito legal você se 

organizar para imprimir e ter nossas músicas em uma pasta, pra que na hora você 

posso utilizar de apoio.  

Divirtam-se e principalmente: comprometam-se em ensaiar!!! Beijos da tia Gabi, 

tio Cazu, tia Mohor, tio Ro e tio Roni!!!! Hahahahahahha!! Amamos vocês e 

contem conosco!  
 

Abertura: Vencerás (música tema) 

DOMINGO ALVORADA  Canção de Amor 

 MANHÃ [8h20]  Conquista 

 Novos Ares 

 Feito Fogo 

 Guliali 

 O Amor Diante da Guerra 

 Estrela Matutina 

SEGUNDA ALVORADA  O amor de Jesus 

 MANHÃ [8h20]  Já é tempo 

 Diário de bordo 

 Gosto de você 

 Biografia 

 Vencerás 

 Aos Pés do Monte 

TERÇA ALVORADA  Já é tempo 

 MANHÃ [8h20]  Amanhecer 

 Alegria de Amar 

 Sem hesitar 

 Grande Mar 

 Até onde não dá mais pé 

 Nos Braços do Pai 

Encerramento: “Dor e Confiança” e “Vencerás”. 
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Vencerás [Música tema COMEVALP 2018] 

Gabi Zola + amigos espirituais 
 

G 

Heia heia heia aha 

G 

Olhe para dentro de si 

Busque entender sua dor 

Va em busca da tua paz 

                                          C                                  

E saiba aproveitar o seu temor 

G                                                                     

O seu temor... 

D                                               C  

O medo faz você parar no tempo 

D                                           C                        

 Ficar a ver navios numa ilha 

D                                                  C                       

Buscar voar, porem sentar, depois chorar 

D                                                   C                      

O tempo que lhe falta para amar 

G                                                                             

Heia heia heia aha 

Esquece o que já passou 

Não tenha medo de crescer 

Entenda a força do amor 

                                 C                G                               

E vai buscar a paz interior, interior  

D                                                 C                                   

O medo faz você parar no tempo 

D                                               C 

Ficar a ver navios numa  ilha 

D                                                 C 

Buscar voar, porem sentar, depois chorar 

D                                                 C 

O tempo que lhe falta para amar 

G                                D/F# 

Então venha ver, um novo ser nascer 

Em                                 C 

O teu olhar ficar de criança 

G                                          D/F# 

Mas não mais temer, e assim entender 

Em                                  C 

As lutas diárias, confiança! 

G 

Heia heia heia aha 

Você não está sozinho 
 

 

 

 

Canção de amor 

André Machado 
 

 E                         C#m 

Raio de sol, manhã que chegou 

    A                                        B 

Eu venho te acordar, na canção de amor 

 E                         C#m 

Tudo pra ver você mais feliz,  

     A                                       B 

O dia é mais belo com você a sorrir 

 

 

C#m                                   B 

Basta estar contigo não existe explicação 

 A                                     B 

É tao bom amigo, cabe aqui no coração  

 C#m                                    B 

Vem cantar comigo fale da felicidade 

A                B                     E    C#m 

É tão bom a sua amizade (2x) 

A                   B               E 

É tão bom a sua amizade 
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Conquista 

Marielza Tiscate 
 

C                             Am                  

Mesmo que o dia chegue 

F       G         C    G  

Trazendo nuvens negras 

C                               Am 

Escala o monte da certeza 

  F         G    C                   

E lá de cima vê 

    G 

Como é pequena e passageira a dor 

 

C                        Am        

É assim que se exercita 

F        G        C    G  

Para a vida imortal  

C                          Am  

O que hoje é tão difícil  

F                  G C 

Amanhã será conquista 

 

Novos Ares 

Denis Soares + Jonatas Lúcio 
 

C             Am            Dm                   G7 

Gotas de chuva que enchem no mar 

C             Am            Dm                   G7 

Flores molhadas de um outono a passar 

            C          Am  Dm    G7          C    C7 

Frutos maduros...           é tempo de amar 

 

F             G          Em          Am             Dm 

Foi-se a noite, é o fim da escuridão (é 

tempo de amar) 

              G7                  C                     C7 

Pra iluminar, pra encher seu coração 

F             G       Em           Am      

Foi-se a noite, é o fim da escuridão... 

Dm     G7    C     

Pra encher seu coração 

 

C                 Am     Dm              G7 

Um novo momento que brilha no ar 

     C             Am            Dm                   G7 

A vida é movimento latente a se encontrar 

              C       Am  Dm  G7             C     C7 

Corações prontos...     para o bem praticar 

F           G           Em      Am               Dm 

Deixe o mal, deixe a tristeza e a solidão 

(para o bem praticar) 

          G7                  C                     C7 

Pra viver nova estação, pra melhorar 

F              G                      Em                Am      

Deixe o mal, deixa a tristeza e a solidão... 

Dm  G7                   C    C7 

Pra melhorar 

 

    F          G                      Em                Am                         

Com pequenas maravilhas, o bem o 

mundo vai mudar 

Dm                      G7                  C            

C7 

Será tempo de amar, de felicidade no ar 

   F            G                  Em                Am     

Com pequenas maravilhas, o bem o 

mundo vai mudar 

Dm  G7                               C   

Será tempo de amar 
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Feito Fogo 

Projeto Carrossel 
  

Em G Bm A Em G 

É feito fogo, que queima incandeia vê bem  

Bm A Em G 

É feito chama que inflama o sentir de outro 

alguém 

Bm A Em G Bm A 

Se desmedido é fumaça, que entorpe os 

pulmões 

Em G Bm A Em G Bm A 

Se consciente ilumina a alma, e nossas 

ações 

A9 Bm G D A 

Acende para ascender, e não deixa apagar 

Em Bm G A A  

A chama traz purificação, despe da 

impureza pra te libertar... 

G D A Bm A 

Se te foi dada a brasa, não permita o fogo 

se alastrar 

G D A Bm A 

Controla a tua chama, e acende os focos 

pra espalhar  

G D A Bm A 

Tua luz, teu calor, seja a luz que quer ver o 

amanha clarear 

G D A Bm A  

Seja a luz, o amor, de quem quer ver o 

mundo se incendiar 

G    G 

F G Am  

Quando o fogo queima a carne (espírito 

que se abrasou)  

F G Am  

A fagulha não domada (de quem não 

ponderou)  

F G Am 

Uma vela no escuro (faz a noite clarear) 

F G Am 

Demasiada sua força (se consome e não 

mais brilhara)     F G 

F C G Am G 

Se te foi dada a brasa, não permita o fogo 

se alastrar 

F C G Am G  

Controla a tua chama, e acende os focos 

para espalhar 

F C G Am G 

Tua luz, teu calor, seja a luz que quer ver o 

amanha clarear 

F C G Am G 

Seja a luz, o amor, de quem quer ver o 

mundo se incendiar 

(F C G Am G) 

(Uma vela no escuro, faz noite clarear  

Demasiada sua força, se consome e não 

mais brilhará)
   

Estrela Matutina 

Marielza Tiscate 
  

A7+                              Dm9/A 

Seu coração é uma estrela matutina 

A7+                              Dm9/A 

De suave luz que clareia e ilumina 

D7+      C#m7       F#m7 

Olhe pra dentro de você 

 

D7+    C#m7      F#m7 

Descubra o brilho do amor 

D7+    C#m7      F#m7 

Acenda a sua candeia 

Bm7              E              A7+ 

E faz nascer uma nova manhã 
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Guliali 
  

D         Bm     Em            A7 

Gosto das flores, até do malmequer 

Gosto dos montes e de um vale qualquer 

Gosto dos rios que cantam para mim 

Guli ali guli ali guli ali 

 

Gosto dos bichos, do besouro ao elefante 

Gosto das árvores de copa exuberante 

Gosto dos ventos que cantam para mim 

Guli ali guli ali guli ali 

 

D         Bm     Em            A7 

Gosto das coisas que Deus criou na Terra 

Que Ele as conserve sempre em paz, sem 

guerra 

Para que cantem esta canção prá mim 

Guli ali guli ali guli ali 

 
 

 

 

 

O Amor Diante da Guerra 

Elizabeth Tavares 
 

C G Am 

Se a luz já não existe 

 F 

E só vê a escuridão 

C G Am 

Se a lágrima persiste 

 F 

Machucando o coração 

C G Am 

Seu olhar precisa ver o sol 

 F 

Que está além 

C G Am 

Seja qual for o momento haverá 

F G C 

A escolha entre o mal e o bem... 

 G Am 

Quando a luta vier 

 F C 

Poderá escolher o amor... 

 G Am 

Quando a lágrima cair 

 F C 

Poderá escolher o amor... 

 G Am 

Se a dor persistir 

 F C 

Poderá escolher o amor... 

 G Am 

Entre o amor e a guerra 

 F C 

Poderá escolher o amor...  
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O Amor de Jesus 

Ariovaldo Filho 
G   C9  G  Em 

Olha a manhã que brilha na janela 

G   C9       F            C 

Este Sol de Deus é luz de amor 

 F C G C9 G 

Em teu coração 

G      C9   G  Em 

Olha o que Deus nos deu de presente 

G   C9   F  C 

Diamantes de poeira flutuando 

F C F G C9 G 

Em raios de luz 

Em    Am7 

Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo 

D   G  D/F# 

Um novo dia amanheceu 

Em           Am7 

Nos levantar agora, sair ao mundo hoje 

D   F  C9 F C F G C9 G 

Testificar o amor, o amor de Jesus  

 

Já é Tempo 

James Marotta 
 

G        D/F#             C            G 

Sem saber que um Sol maior 

   G                 D/F#            C       G   B7 

Brilhava sobre mim, quase me perdi 

                 C                         D7 

Ia sem destino, mas o amor 

G    Am7      G             Am7                      G 

Não, não há lugar pra tristeza em quem 

sabe amar 

          Am7                          G 

É uma luz que nos faz sonhar 

           Am7                            G      B7 

É uma alegria que nos faz chorar 

               C                          D7 

E sofrer sorrindo, sem temor... 

G     Am7      G         Am7            G      B7 

Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de 

cair o véu 

         G                    D7            G        Am7  

De sair amando, espalhando a paz, a paz 

 

Não há lugar... 
 

Alegria de Amar 

Ângelo Poncio Jr + Antônio Carlos Boza 
  

E C#m A B 

Sinta, a amizade 

Vibre, felicidade 

Cante, a alegria de amar 

Cante, a alegria de amar 

 

Leve por toda parte 

A paz, fraternidade 

E sinta, a alegria de amar 

E sinta, a alegria de amar 

E desse amor um sorriso 

Va brilhar, no seu rosto 

É o seu coração, que começa a vibrar 

Amor, amor... 
 

Sinta, amor, amor 

Vibre, amor, amor 

Cante, amor, amor 

Leve, a paz, a paz... 
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Diário de Bordo 

BH + Guto Mattos 
 

F#m   B7  D7+ 

A questão não é como sobreviver, é sobre 

como viver 

É sobre plantar a semente, sobre deixar 

florescer 

É sobre como se jogar de peito aberto ao 

desconhecido 

É como descobrir que sempre há tempo e 

que nada está perdido 

Se jogar no buraco na árvore, como fez 

Alice 

É sobre como se conhecer e fugir dessa 

mesmice 

É sobre não concordar com tudo que lhe 

é dado 

Um espirito em evolução, tem que amar e 

ser amado 

É ter coragem de dizer, não eu discordo 

É sobre amor, esperança e harmonia 

Em seu próprio diário de bordo 

 

Eu sempre soube de onde vim 

Mas não sei pra onde vou 

Eu quero de amor me cobrir 

Eu quero descobrir quem sou 

 

Eu sempre soube de onde eu vim 

Mas não sei pra onde vou 

Estrelas são holofotes 

Faça da sua vida um show 

 

 

Biografia 

Projeto Carrossel
G 

Meus erros são versos interminados 

De poemas equivocados 

C 

Nas folhas que rasguei em vão 

G 

Hoje escrevo emocionado 

Neste livro empoeirado 

C 

Na estante da evolução 

Em                C                               G 

Também sou as folhas caídas no chão (2x) 

 

G 

Dos  meus rabiscos certos vícios que não 

pude apagar 

C 

Hoje eu traço meu caminho 

                                            G 

Mas até onde devo chegar? 

                                   Em 

Quem vai me responder 

                           C 

Quem vai me dizer 

Não vou me esconder  

 

G 

Esse livro sou eu 

Sou feito dessas linhas 

Denso como a tinta que cobre e não se 

apaga 

                               C 

Não me venda pela capa 

                                   D 

Pois a historia só acaba 

Pra começar outra vez
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Gosto de Você 

Bruno Miguel 
 

 C     G 

Gosto de você assim como você é 

Am     Em 

Pode me amar assim como você quer 

F   C   Am 

Quero ter você e não quero saber 

D7    G 

Se assim não fosse, como poderia 

C    G 

Ser de outro jeito, abraço seus defeitos 

Am     Em 

Gosto dos teus olhos, do jeito que me 

olhas 

 

 

 

 

F   C   Am 

Seja assim tão pura, minha voz é tua 

D7    G 

Me ame sempre igual, em casa ou na rua 

C    G 

Deixe que o vento, penteie os seus 

cabelos 

Am Em 

Faça dos meus olhos sempre o teu 

espelho 

F C Am 

Deixe que a noite traga uma canção 

D7 G 

E deixe que eu te guarde no meu coração 

Porque... NÓS AMAMOS VOCÊ! 
 

 

 

Aos Pés do Monte 

Tim e Vanessa 
Am   Dm 

Um sentimento me ronda 

G  C  E 

Não sei dizer, tudo é novo pra mim 

Am   Dm 

Meu coração se renova 

G  C   E 

Sinto a esperança invadir o meu ser 

Am  Am/C  Dm   Dm/F 

Quero ser manso, ser limpo, ser justo 

 Am   E  Am 

E pobre de espírito ser 

Dm   G 

Tua palavra me sonda 

 C   G/B   Am 

Me conta do Reino que espera por mim 

 

Dm    G 

Eu te ofereço meu pranto 

  C   G/B  E 

As dores da alma que quer renascer 

Am   Dm 

Eu ouvi tua voz 

  G  C  E 

Teu falar me encantou 

  

Am   Dm 

Quis seguir, caminhar 

  G  C 

Quis saber pra onde vou 

  Dm  Dm/F 

Eis-me aqui 

  E  Am 

Minha dor serenou 
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Até Onde Não Dá Mais Pé 

Guto Mattos 
G                                     D/F# 

Nessas ruas e avenidas que a vida vem me 

trazer 

D/F                                                 C 

Acolho meus medos anseios da mãe que 

eu não quero perder 

G                                     D/F# 

Tanto sentimento soltos num corpo que 

voltou a ver 

D/F                                                 C 

A alma que mora aqui dentro é tão velha 

quanto você 

G                                     D/F# 

Sonhos e sorrisos plenos tapas e choros 

no espelho 

D/F                                                 C 

Culpas, ódios e anseios um dia vou me 

entender 

G                                     D/F# 

Orgulhos e tristezas minhas pequenas 

vans filosofias  

D/F                                                 C 

Pedra bruta, bruta sina lapido para me 

escrever... 

Em    D/F#    C 

Tudo parece normal visto de longe 

Em    D/F#    C 

Tudo parece real em frente ao front 

Em    D/F#    C 

Tudo parece do mal quando não dá pra 

respirar 

Em    D/F#    C                                         D 

Tudo parece voar, quando mergulho no 

mar 

G            D/F#                            D/F 

Eu vou...até onde não dá mais pé, ate 

onde não dá mais pé 

C  

Eu tenho fé, eu tenho fé! 

Em    D/F#    C 

Mesmo que a vida me morra 

Em    D/F#    C 

Mesmo que ela não me mande mais os 

seus alohas... 

G            D/F#                            D/F 

Eu vou...até onde não da mais pé, até 

onde não dá mais pé 

C  

Eu tenho fé, eu tenho fé! 

C                                        G 

Acalma a paz, que mora em você

 

Sem Hesitar 
PreComevalp 2017; Letra: Sala Aceitação 

Melodia: Dedé, Livia Tironi, Ilana e João Albano 

F      G       Am 

Ajudar sem olhar a quem, gentileza 

Isso você pode ter certeza 

Uma viagem sem rumo, uma vida sem 

religião 

Tendo a mente aberta, a resposta está no 

coração 

É preciso empatia, e reciprocidade 

Pois é isso que ta faltando, um pouco de 

humanidade 

No mundo de hoje, tá cheio de 

julgamento 

Mas já vou falando, tamanho não é 

documento 

Eu me importo contigo, deixa eu te ajudar 

Não importa quem você seja 

Eu me importo contigo, deixa eu te ajudar 

Não vou deixar, de te amar 
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Um Grande Mar 

Otávio Muller 
D        Bm        G         A 

Refletir, muito além, da dor 

Alcançar, o mais puro amor 

A viver, a crescer, 

Pois tão lindo é o desabrochar de uma 

flor 

Ajudar a servir, a estender sua mão 

Nossa voz bem mais alto, força e união 

Com um olhar, com um sorriso de todo 

nosso coração 

 

 

E ser como um mar 

Servir como um grande mar 

E ser como um sol, 

Brilhar como um grande sol 

Ei, amigo, olhe ao seu redor 

Há tanto a se fazer 

Há muito a se aprender 

São tantos que vão precisar 

Que a luz se faça em seu olhar 
 

 

Nos Braços do Pai 

Gabi Zola 
 

G7+                            Em                     C7+      

Sei que nas curvas dos sonhos 

Am         D7+   G7+ 

Os medos mundanos, segura o coração 

                    Em                                C7+      

Me pego ancorado 

Am         D7+   G7+ 

Perdido em teus braços, buscando a paz 

interior 

                        Bm                           C7+ 

Me coloco em teu colo, bruta sina eu 

choro 

Am          D7+   C7+ 

Acalanto a emoção 

 

 

 

                         Bm                     C7+         

Quero espelho da vida, conhecer as 

feridas 

Am     D7+          C7+   D7+ 

Para não temer a ida 

 

C7+                 Bm                             Am 

Pai, acalma teu filho olha como eu me 

sinto 

C               D        C7+ 

Segura a minha mão 

                Bm                      Am 

Caminha comigo me traga o sorriso 

   C      D           C7+ 

E sonda-me o amor 
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Dor e Confiança 

Allan Filho + Carlos Alexandre 
 

Em 

Pés descalços, mãos marcadas 

C 

  Moradores nas calçadas 

D                          Em 

  Esquecidos como a própria noite 

 

Rosto triste, olhar tão raro 

C 

  Na esperança de um amparo 

D                             Em 

  O silêncio mostra a própria dor 

 

Em         Am D 

  Sem perceber 

           G                Em 

Finjo não ver e prefiro evitar 

        C  D 

Preciso ter 

         Em 

Olhos de ver e mãos de ajudar 

    C             D 

E amar como Ele amou 

 

 

Em 

Pés descalços, mãos marcadas 

C 

  Jesus Cristo nas calçadas 

D                          Em 

  Esquecidos como a própria noite 

 

Rosto triste, olhar tão raro 

C 

  Na esperança de um amparo 

D                             Em 

  O silêncio mostra a própria dor 

 

Em         Am D 

  Sem perceber 

           G                Em 

Finjo não ver e prefiro evitar 

        C  D 

Preciso ter 

         Em 

Olhos de ver e mãos de ajudar 

    C             D 

E amar como Ele amou 
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EQUIPE DOUTRINÁRIA 

Tema Central:  

VENCERÁS: Saindo da Terra do Nunca 

 

Justificativa: O sofrimento é algo inevitável na vida humana, todos sofrem ou 

sofreram e as causas são variadas. Algumas dessas causas são decorrentes das crises 

que passamos no processo de crescimento, entre as fases da infância, adolescência, 

juventude e vida adulta. Na correria do dia a dia, nas dificuldades da vida, o jovem não 

tem tempo de refletir e compreender seus sentimentos, e isso vai se acumulando em 

traumas, síndromes, medos, depressão, gerando algumas vezes consequências 

irreversíveis. Ao se tornar adolescente, a criança deixa de ser tão dependente da 

família e passa a tomar suas próprias decisões e ser responsável pelos seus atos. 

Nesse contexto, a busca pela compreensão das causas de nosso sofrimento e as 

maneiras de conviver ou superá-lo, constituem ferramentas para o jovem espírita viver 

uma vida plena e superar os infortúnios da vida. 

 

Objetivos:  

1. Auxiliar o jovem a identificar os motivos do sofrimento (medos e inseguranças) 

e contextualizá-lo em sua vida na atual fase de crescimento/amadurecimento.  

2. Refletir sobre temas relevantes na atualidade como ansiedade, depressão, 

suicídio e perdas. 

3. Relacionar ferramentas para prevenir ou superar estes sofrimentos, na busca de 

uma vida equilibrada e plena. 

 

Fio condutor: História do Peter Pan  

A história gira em torno de uma criança que tem medo de se tornar adulta, pois 

tornar-se adulto implica em assumir responsabilidades.  

 

Transitar de uma fase da vida para outra sempre gera muita angustia e sofrimento 

pois temos que nos desapegar de coisas que são significativas para o indivíduo. 

Crescer é você matar (simbolicamente) algo que você tinha certeza de ser para se 

tornar algo novo (como uma fênix).   

 

Essa transformação acontece até nossa morte. Porém é na adolescência que isso 

começa a ficar mais perceptivo.  Sabemos que a adolescência é uma fase da vida 

muito complexa repleta de mutações tanto biológicas, quanto psíquicas e todos esses 

eventos propiciam uma fase onde o adolescente fica muito vulnerável ao mundo 

externo. 
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MÓDULO 1 – PENSAMENTOS FELIZES 

“Naquela noite as principais forças da Terra do Nunca se achavam na seguinte 

situação: os Meninos Perdidos procuravam Peter; os piratas procuravam os 

Meninos Perdidos; os peles-vermelhas procuravam os piratas; e as feras 

procuravam os peles-vermelhas.” 

 

 

 

OBJETIVO: Recepcionar o participante ao encontro, ambientando-o no temário 

que será trabalhado. Refletir sobre suas energias e pensamentos. A força que o 

nosso pensamento tem ao guiar o nosso dia a dia, tanto para o bem, quanto para 

o mal. Esclarecer sobre a questão espiritual de que pensamento é matéria e gera 

consequências. Mostrar ao jovem a dificuldade que é manter as boas vibrações 

se frequentamos e nos conectamos a energias negativas. Não concluir que todos 

os ambientes pesados nos tornam piores ou melhores, mas mostrar que nos 

influenciam bem mais do que imaginamos. 

 

Recorte – Pensamento,  Vida e Trabalho - Emmanuel 

Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de 

pensamento, reconheceria, de pronto, que todos vivemos em regime de comunhão, 

segundo os princípios da afinidade. 

A  mente humana é um espelho de Luz. Emitimos raios e assimilando–os, pois 

sempre será o espelho da vida em toda parte. 



XXXIX COMEVALP 2018 
São José dos Campos - SP 

20 
 

Definindo-a por espelho da vida ,  reconhecemos que o coração lhe é a face 

e que o  cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do 

pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para 

acrisolar e sublimar. 

A ideia determina a atitude e a  palavra comandam nossas ações. 

Respiramos no Mundo das imagens que projetamos e recebemos. 

Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos 

escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos 

induzem à purificação e ao progresso. 

O reflexo mental mora no alicerce da vida. 

O pensamento é a força criativa a exteriorizar-se, da criatura que o gera, por 

intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo. 

Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. 

Procuremos a boa parte das criaturas das coisas e dos sucessos que nos cruzem o 

caminho. Teremos assim o espelho de nossa mente, voltado para o BEM, 

conquistando a felicidade que nasce da FÉ  generosa e operante, libertando –nos dos 

grilhões de todo mal , de vez que o BEM  constante e puro, terá encontrado em nós 

seguro reflexo .Ao contrario o pensamento sombrio e as atitudes infelizes,  adoece o 

corpo são. 

Cultivando melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear 

espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. 

Se nos propomos a retratar a luz dos planos superiores é indispensável que a nossa 

vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. 

Enfim, o amparo que recolhemos, corresponde ao amparo que dispensamos. Ajudar 

com a ideia, sentimento, com a palavra e com a ação , é melhorar sempre, nos 

educando;  é invocar em nosso favor, o apoio integral da vida. 

 

Recorte: (Joanna de Angelis, Vida Feliz, cap. Pensamento e Vida) 

“O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. 

Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada, face ao vigor da 

energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não 

uma elaboração cerebral do corpo. (...) Como resultado, conclui-se que o Espírito e 

não o corpo, é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos que elabora e a 

que se entrega.(...) Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao 

pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas.(...) Vibração que sintoniza com 

ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas, as 

modeladoras da tua vida.”  

 

LE 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? 

      —É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou 

absolve-o, segundo a sua justiça. 
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MÓDULO 2 – NÃO QUERO CRESCER 

 “Todas as crianças crescem — menos uma. Elas logo descobrem que vão crescer, 

e a maneira como Wendy descobriu isso foi a seguinte. Um dia, quando tinha 

dois anos, ela estava brincando no jardim e, depois de colher mais uma flor, 

correu para junto de sua mãe. Acho que devia estar linda, pois a sra. Darling 

levou a mão ao coração e exclamou: "Ah, se você ficasse assim para sempre!". 

Foi tudo o que aconteceu entre elas com relação a esse assunto, mas a partir daí 

Wendy soube que teria de crescer. A gente sempre sabe, quando tem dois anos. 

Dois é o começo do fim.” 

 

 
 

 

OBJETIVO: Refletir sobre a angústia e melancolia que é crescer, as mudanças 

físicas, psicológicas, sociais e culturais que passamos nesse processo. A pressão 

social de seguir algum caminho imposto, de fazer escolhas precipitadas. A 

dificuldade e os preconceitos em ser diferente. Proporcionar reflexões acerca das 

dores morais e seu papel na encarnação; Ressaltar a necessidade da 

responsabilidade com a atual encarnação; 
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Não vou me adaptar (Nando Reis) 

Eu não caibo mais nas roupas que eu 

cabia 

Eu não encho mais a casa de alegria 

Os anos se passaram enquanto eu 

dormia 

E quem eu queria bem me esquecia 

 

Será que eu falei o que ninguém ouvia? 

Será que eu escutei o que ninguém 

dizia? 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 

 

Eu não tenho mais a cara que eu tinha 

No espelho essa cara já não é minha 

É que quando eu me toquei achei tão 

estranho 

A minha barba estava deste tamanho 

 

Será que eu falei o que ninguém ouvia? 

Será que eu escutei o que ninguém 

dizia? 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 

Não vou me adaptar! 

Me adaptar! 

Eu não caibo mais nas roupas 

que eu cabia 

Eu não encho mais a casa de alegria 

Os anos se passaram enquanto eu 

dormia 

E quem eu queria bem me esquecia 

 

Será que eu falei o que ninguém ouvia? 

Será que eu escutei o que ninguém 

dizia? 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 

Não vou me adaptar! 

Não vou! 

 

Eu não tenho mais a cara que eu tinha 

No espelho essa cara já não é minha 

Mas é que quando eu me toquei achei 

tão estranho 

A minha barba estava deste tamanho 

 

Será que eu falei o que ninguém ouvia? 

Será que eu escutei o que ninguém 

dizia? 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 

Não vou! 

Não vou me adaptar! 

Eu não vou me adaptar! 

Não vou! Me adaptar! 

 

 

Adolescência Causa da (In)felicidade  

 

“Adolescência é um período de mudança caracterizada por aspectos biológicos, 

psicológicos, sociais e culturais; uma estação da vida do ser humano onde se vai 

descobrindo a si mesmo e aos outros, construindo sua personalidade, formatando 

ideias e projetos de cunho pessoal. 

A fase da juventude terrena é, incontestavelmente, uma etapa de transição em que 

o ser reencarnado precisa de auxílio e norteamento. Recém-retornado do mundo 

espiritual para novos experimentos no planeta, cabe-lhe aproveitar bem a 

oportunidade de crescimento individual que lhe é concedida. 

O conceito de adolescência foi construído através dos anos para assinalar a 

passagem de um ciclo da vida (infância) para um outro (idade adulta). Ligada ao 
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tempo e espaço, essa construção teve suas primeiras pilastras na Idade Média. 

Hoje tem outro significado. 

A noção de adolescência não possui caráter absoluto, pois nem todos os 

adolescentes têm uma mesma experiência existencial. São diferentes as experiências 

do jovem de classe alta e as do adolescente de classe baixa, como há traços distintos 

entre a juventude asiática e a europeia, por exemplo. Cada qual tem seus desafios, 

valores e tradições, entretanto são dessemelhantes entre si. 

Existem diversidades e elas deverão ser levadas em conta no que se refere ao 

progresso interno do adolescente rumo à maturidade. A transitoriedade juvenil é 

muitas vezes agravada pelos incessantes conflitos familiares, porque gerações 

diferentes possuem visões distintas do mundo, sendo perfeitamente compreensível e 

natural que jovens e adultos entendam as coisas de modo desigual, criando juízo ou 

apreciação completamente divergente. 

A base para um bom relacionamento é realmente o diálogo. Através da troca de 

ideias, exposição de razões em defesa de pontos de vista, jovens e adultos entendem 

as angústias e medos que cada um sente e, a partir daí, poderão tomar medidas que 

aliviem e diminuam esses choques de opiniões. 

Nessa fase de transição, muitos problemas do jovem dependem das expectativas 

ou comparações que os pais fazem ou alimentam a seu respeito. É duro ver o filho 

dar “cabeçadas”, mas é a única maneira de deixar que ele cresça. Muito importante e 

apropriado é o provérbio: “Se o jovem soubesse, se o velho pudesse...” 

Um adolescente pode amadurecer sexualmente por completo num breve tempo 

de 6 meses; outro poderá levar 3 anos. O desenvolvimento físico de um poderá 

iniciar-se aos 11, o de outro, só aos 16. Fatores emocionais agem sobre os fatos da 

temporalidade, promovendo alterações fisiológicas. 

É imperioso incentivar os jovens a participar de grupos de relacionamento, para 

favorecer o entrosa- mento entre colegas e amigos de ambos os sexos, por meio de 

excursões, acampamentos, frequência em grupos de mocidade espírita e tudo aquilo 

que possa facilitar sua integração social. 

Para o adolescente, estar ligado a um grupo social significa “encontrar-se”, pois os 

amigos podem lhe dar certo suporte e segurança nessa fase de adaptação e 

transição. 

 O agrupamento de jovens é o melhor espaço para descobrir a própria identidade, 

compartilhar sonhos, viver os melhores e mais saudáveis momentos da juventude. 

Por fim, devemos nos perguntar o que é mocidade, já que procuramos viver de 

acordo com os princípios da imortalidade. É um estado da idade física que não 

corresponde necessariamente à do Espírito, quer dizer, não representa a idade da 

alma. Há moços que habitam o mundo trazendo em si uma madureza indescritível, 

fruto das experiências adquiridas em múltiplas encarnações.” 
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RELAÇÃO IDEAL ENTRE PAIS E FILHOS (Jacqueline) 

Confesso que montar uma receita sobre isso soa muito mais fácil após algumas boas 

horas de estudo e reflexão sobre o assunto. Como vocês tiveram agora. 

Mas querem saber de uma coisa? Se eu compartilhasse a minha ideia de receita 

perfeita com vocês neste momento, ela perderia a identidade em pouco tempo. Isso 

porque, a MINHA receita dirá respeito, inevitavelmente, ao meu conceito de relação 

ideal que, matematicamente falando, gerará um balanço inconsciente das relações 

que eu vivenciei, computando no meu cérebro como necessário, aquilo que eu talvez 

tenha sentido falta e, como desnecessário, as situações que por alguma razão me 

geraram mágoas. Logo, a minha receita pode precisar de mais ou menos açúcar que 

sua. 

Ainda assim, é possível destacar um fator que, não raro, se torna empecilho no 

decorrer da relação familiar. Um fator tão natural, que até assusta. E que, se for parar 

para pensar, poderia ser a solução para grande parte das dificuldades se com ele 

soubéssemos lidar. Este fator? As mudanças. 

Acompanhar a mudança do outro é uma tarefa um tanto exigente. Ora, acompanhar 

as nossas próprias mudanças já gera espanto suficiente. Ser capaz de associá-las às 

mudanças de um segundo ser, só podia fazer parte do processo evolutivo. E que 

bom que nele estamos envolvidos. Porque evolução é mudança. E cada mudança 

tem total capacidade de ser evolução.  

Chegará o dia em que ver o filho crescer não causará sofrimento algum, 

preocupações excessivas perderão o seu valor aparentemente positivo e a vontade 

de fazer parte do processo daquela criatura surpreendente te auxiliará a escolher 

cada palavra com a precisa sabedoria. Chegará o dia em que não compreender o 

pensamento daqueles que nasceram antes de nós não será motivo de desavença ou 

revolta, mas sim tido unicamente como a compreensão de que cada geração tem 

seu inquestionável patrimônio moral e cultural, e que cabe a ambas contribuir para 

exista um elo suficientemente esclarecedor para tal transição. 

Por hora, acreditar na mudança já é um bom começo. Acreditemos! Sejamos hoje, 

melhores do que ontem. Individualmente mesmo. Pensar localmente para agir 

globalmente. É muito mais eficiente corrigirmos as nossas falhas, que dependem 

exclusivamente de nós, do que tentarmos fazer o papel de sábio, impondo receitas 

que julgamos como “ideias” para um ser que, embora chamemos de família, 

sabemos que pode ser, e é mesmo, completamente diferente de nós. E, quando for 

preciso, estejamos ao lado daqueles que amamos, sem receios ou rótulos, tampouco 

rancores e orgulhos. Estejamos ali, dispostos a contagiar o mundo com a nossa fé, 

que independe da roupa que vestimos e dos bens materiais que possuímos. Sejamos 

família. Sejamos força, esforço e amor. Talvez, inclusive, essa seja a lista de 

ingredientes da receita. O modo de preparo, porém, cabe a cada um escrever o seu. 
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Eu sei, mas não devia (Marina Colasanti) 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que 

não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. 

E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, 

porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida 

que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. 

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o 

café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o 

tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho 

porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir 

pesado sem ter vivido o dia. 

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita 

os mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não 

acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler 

todo dia da guerra, dos números, da longa duração. 

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A 

sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava 

tanto ser visto.  

A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para 

ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para 

pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a 

procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em 

que se cobra. 

A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A 

ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser 

instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. 

A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de 

cigarro. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às 

bactérias da água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se 

acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia 

dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. 

A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando 

não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o 

cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia 

está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está 

duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há 

muito o que fazer a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre 

sono atrasado. 

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma 

para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o 

peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta 

de tanto acostumar, se perde de si mesma. 
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MÓDULO 3 – O SOFRIMENTO 

 “Geralmente as crianças passavam longos dias de verão nessa lagoa, nadando e 

boiando a maior parte do tempo, divertindo-se com as brincadeiras das sereias 

e outras coisas. Mas não pense que as sereias eram amigas delas; ao contrário, 

uma das maiores mágoas de Wendy era nenhuma sereia ter lhe dirigido uma 

palavra gentil durante toda a sua estada na ilha. Quando se aproximava, pé 

ante pé, da beira da lagoa, ela podia vê-las, principalmente na rocha do 

Abandono, onde as sereias gostavam de tomar sol, penteando os cabelos de um 

jeito preguiçoso que a irritava muito. Ou então Wendy nadava sem fazer o 

menor ruído, como se andasse na ponta dos pés, e chegava a menos de um 

metro das sereias, que no entanto a viam e mergulhavam, provavelmente 

espirrando água nela com a cauda, não por acaso, mas de propósito. As sereias 

tratavam todos os meninos da mesma forma, com exceção, é claro, de Peter, 

que passava horas e horas conversando com elas na rocha do Abandono e se 

sentava em suas caudas quando se tornavam muito atrevidas.” 

 

 

 

OBJETIVO: Identificar os medos e inseguranças individuais que nos impedem de 

seguir em frente. 

Entender a definição de sofrimento, formas e manifestações. E entender como o 

espiritismo pode ajudar a passar por isso de uma maneira mais tranquila. 
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A Felicidade Não É Deste Mundo; FRANÇOIS-NICOLAS-MADELAINE Cardeal 

Morlot, Paris, 1863  
  

Não sou feliz! A felicidade não foi feita para mim! Exclama geralmente o homem, 

em toda as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os 

raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: “A felicidade não é 

deste mundo”. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em 

flor, são condições essenciais da felicidade. Digo mais: nem mesmo a reunião dessas 

três condições, tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes 

privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição 

de existência. 

Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça 

a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a 

sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo 

que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de 

expiações. 

Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem, e que 

somente nela, e numa única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau 

de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os 

ouvem. Basta lembrar que está demonstrado, por uma experiência multissecular, que 

este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade 

completa do indivíduo. 

Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja 

perseguição se lançam as gerações, sucessivamente, sem jamais a alcançarem. 

Porque, se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz 

não se encontra com maior facilidade. 

Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem 

não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa 

satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e 

decepções. E notai, meus caros filhos que estou falando dos felizes da Terra, desses 

que são invejados pelas massas populares. 

Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é 

forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o Espírito do 

homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as 

alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou, no vosso turbilhão, 

esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas 

tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados 

e aperfeiçoados. 

Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre 

destinada a servir de penitenciária. Não, por certo! Porque, do progresso realizado 

podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já 
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conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa 

imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. 

Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada 

um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai vos 

inteiramente à vulgarização desse Espiritismo, que já deu início à vossa própria 

regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz 

sagrada. À obra, portanto, meus caros filhos! Que nesta reunião solene, todos os 

vossos corações se voltem para esse alvo grandioso, de preparar para as futuras 

gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. 

 

Recorte: BEM E MAL SOFRER 

Quando o Cristo disse: “Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes 

pertence”, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os 

que se encontram na Terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, ah! 

poucos sofrem bem; poucos compreendem que somente as provas bem suportadas 

podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa 

consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma; contudo, 

não basta: é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas 

vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é 

proporcionado às forças, como a recompensa o será à resignação e à coragem. Mais 

opulenta será a recompensa, do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é 

para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. (...) Quando vos advenha uma 

causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e, quando 

houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, ou do 

desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação: “Fui o mais forte.” 

Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: Bem-aventurados os 

que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à 

vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na Terra, porque 

depois do labor virá o repouso. – Lacordaire. (Havre, 1863.) 

 

FLOR DE LÓTUS  (Khalil Gibran, O profeta) 

Nativa do oriente a flor de lótus conhecida como padma representa purificação, 

renascimento e iluminação para a maioria das filosofias orientais desde o antigo 

Egito. Emergindo do lodo rumo a superfície, flutua a flor de lótus simples, serena e 

bela. 

Assim como uma bela flor pode emergir dos detritos, também pode o ser humano 

se levantar do caos e destruição e iluminar-se frente as adversidades. 

Conhecer a si mesmo, acessar sua verdadeira natureza espiritual tem sido durante 

milênios o sentido e o propósito de diversas filosofias e religiões. 

Certamente não desejamos muito menos almejamos a dor e sofrimento como 

sentido de vida, porém ambos tem sido instrumentos uteis para mudarmos nossos 
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comportamentos, atitudes e pensamentos e nos portarmos de maneira mais 

madura frente a vida. 

A vossa alegria é a vossa tristeza mascarada.  E o mesmo poço de onde sai o vosso 

riso esteve muitas vezes cheio de lágrimas.   

E como poderá ser de outra maneira?   

Quanto mais fundo a tristeza entrar no vosso ser, maior é a alegria que podereis 

conter.   

A taça que contém o vosso vinho não é a mesma que foi feita no forno do oleiro?   

E a lira que vos apanigua o espírito não é da mesma madeira com que foram 

esculpidas as facas?   

Quando estiverdes alegres, olhai bem dentro do vosso coração e descobrireis que 

só aquele que vos deu tristezas vos dá também alegrias.   

Quando estiverdes tristes, olhai novamente para dentro do vosso coração e vereis 

que na verdade estais a chorar por aquilo que foi a vossa alegria.   

Alguns de vós dizeis, "A alegria é maior que a tristeza" e outros dirão "Não, a 

tristeza é maior".   

Mas eu digo-vos que são inseparáveis. Juntas vêm, e, quando uma se senta junto 

de vós lembrai-vos que a outra está a dormir na vossa cama.   

Na verdade, estais suspensos como balanças entre a vossa tristeza e a vossa 

alegria.  Só quando vos esvaziais ficais em equilíbrio e imóveis.   

Quando o guardador de tesouros vos erguer para pesar o seu ouro e a sua prata, 

nem a vossa alegria nem a vossa tristeza se devem alterar.”  

 

O problema do meu irmão é o meu problema. (Luiz) 

O cotidiano pode nos trazer inúmeros dissabores ou alegrias, uma unha 

encravada, um carro novo, boletos a pagar, engarrafamentos, o primeiro beijo, um 

amor não correspondido, insatisfação com o corpo, parceiro, com a cidade, estado, 

país. 

Longe de sermos pessoas lineares, somos seres instáveis que mudam ou mundo e 

se transformam com os acontecimentos. 

Julgamos o mundo, as situações e as pessoas conforme nossas bagagens internas, 

o meio pelo qual vivemos e as escolhas que fazemos. 

Em toda a nossa trajetória estamos sempre centrados em “minha vida”, “minha 

família, “meu emprego”, “minha casa”, guiamos o nosso ser com base no “eu” e, 

durante alguns momentos nos importamos com as outras pessoas. 

Quando me importo com o outro, transporto para dentro de mim, aspectos que 

me tornam uma pessoa mais completa, integra (integralidade) e rica, não no sentido 

monetário, mas na questão de experiências, vivências e amizades. Consigo 

transbordar o meu ser, ou seja, ir além das bordas, dos limites daquilo que acho que 

“eu” sou. 
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Como já foi dito “Nenhum homem é uma ilha”, não somos impermeáveis, 

pois as pessoas, as situações e o mundo mudam nossa forma de pensar, falar e agir. 

Trazemos pessoas internamente, aqueles que amamos ou mesmo que odiamos 

vivem em nossos pensamentos e lembranças. 

Ao julgar o meu semelhante começo a tomar o conteúdo pelo rótulo, passo a pré-

conceber ideias, discriminar, tenho a falsa impressão de que não temos nada em 

comum, quando na verdade, somos mais parecidos do que pensamos ou 

gostaríamos. 

O problema, dor, sofrimento e angústia de meu irmão é semelhante à minha. 

Quando este sentimento invade o meu ser, passo a sentir compaixão, ou seja, 

reconheço-me como um ser doente e que meu próximo é um reflexo imperfeito de 

minhas dores e alegrias. 

Se nossas ações são guiadas pela compaixão, transformo minhas dores em pontes 

através das quais me conecto com meu próximo e ambos atravessamos nossas crises 

e angústias. 

Talvez o maior mandamento “amar ao próximo como a si mesmo”, seja a 

prescrição médica de que o sofrimento somente pode ser curado pelo amor, 

devendo ser tomado sem contraindicações e espalhado a tudo e a todos. 

 

 

Por Quem Os Sinos Dobram - Raul Seixas  

Nunca se vence uma guerra lutando sozinho 

Cê sabe que a gente precisa entrar em contato 

Com toda essa força contida e que vive guardada 

O eco de suas palavras não repercutem em nada 

É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro 

Evita o aperto de mão de um possível aliado, é... 

Convence as paredes do quarto, e dorme tranquilo 

Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo 

Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz 

Coragem, coragem, eu sei que você pode mais 

É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro 

Evita o aperto de mão de um possível aliado 

Convence as paredes do quarto, e dorme tranquilo 

Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo 

Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz 

Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. 
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MÓDULO 4 – FÉ, CONFIANÇA E POZINHO MÁGICO 
 

 “Ao longo da vida nos acontecem coisas estranhas, e, no entanto, demoramos 

algum tempo para perceber que elas aconteceram. Por exemplo: de repente nos 

damos conta de que ficamos surdos de um ouvido durante um período que não 

conseguimos precisar, mas que pode ter sido, digamos, de meia hora. 

Esse tipo de experiência ocorreu naquela noite com Peter. Quando o vimos pela 

última vez, ele caminhava pela ilha, com um dedo no lábio e a faca a postos. 

Tinha visto o crocodilo passar e não notou nada estranho, mas dali a pouco se 

lembrou de não ter escutado o tique-taque. Primeiro achou isso esquisito, 

porém logo concluiu, acertadamente, que o relógio havia parado. 

(...)  Peter começou a pensar num jeito de usar aquela catástrofe em benefício 

próprio; e resolveu fazer tique-taque, para que as feras o confundissem com o 

crocodilo e o deixassem em paz. Tiquetaqueou lindamente, mas com um 

resultado inesperado. O crocodilo estava entre os que ouviram o tique-taque e 

o seguiu; nunca saberemos ao certo se com isso pretendia recuperar o que 

havia perdido ou se agiu simplesmente como um amigo feliz da vida porque 

acreditava que tinha voltado a tiquetaquear. Como todos que são escravos de 

uma ideia fixa, o crocodilo era muito burro.” 

 
OBJETIVO: Identificar possíveis sintomas de sofrimento profundo e as formas 

pelas quais podemos detectar que precisamos de ajuda e/ou como podemos 

auxiliar pessoas que estão passando por essa angústia. Trazer exemplos de que, 

a todo o momento a espiritualidade atua para nos auxiliar, quando temos fé e 

buscamos esse auxílio. Refletir sobre o poder da fé, se realmente temos 

confiança em Deus e acreditamos no auxílio dos Espíritos Protetores. 
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TIPOS DE ESCUTA 

 

1 - Escuta intervencionista: Nela a pessoa que escuta tende a gerar ideias com 

muita abundância, interrompendo o interlocutor todo o tempo. É palpável sua 

dificuldade de manejar silêncios, manifesta uma tendência continua de dar conselhos 

e oferecer soluções. 

 

2 - Escuta Narcisista: Caracteriza-se por a pessoa que escuta prestar mais atenção 

em si mesma do que em quem está falando. Está mais ocupada em mostrar suas 

habilidades do que entender o interlocutor. Produz-se um desequilíbrio de poder na 

relação, pois o emissor fica em segundo plano e não se sente compreendido. 

 

3 - Escuta Surda: É quando quem escuta prepara uma resposta sem prestar 

atenção à mensagem que recebe. São dadas respostas gerais que denotam uma 

clara falta de interesse.  

 

4 - Escuta julgadora: A semelhança da escuta surda, o interlocutor devolve uma 

mensagem prematuramente, antes mesmo de compreender o que a outra pessoa 

quis dizer. Provém das pessoas que atribuem “a si mesmas” o direito de 

criticar/julgar o outro com base no conteúdo de suas mensagens. 

 

5 - Escuta impaciente: As pessoas que “praticam” esta escuta, não captam as 

mensagens. Pressionam o interlocutor a concluir o assunto rapidamente e a pressa é 

percebida por quem fala. Logicamente, o interlocutor também não se sentirá 

compreendido.  

 

6 - Escuta Ativa: É uma ferramenta de comunicação que consiste em entender a 

mensagem do ponto de vista da pessoa que fala. Exige que se realize um esforço 

para captar com atenção a totalidade da mensagem emitida, tratando de escutar não 

somente o que a pessoa expressa, mas também os sentimentos e emoções 

subjacentes à mensagem. A escuta ativa requer a confirmação de que a mensagem 

escutada coincide com o emitido evitando interpretação equivocadas. 

Escutar requer uma decisão consciente e a vontade de nos livrarmos da distração 

que procede da necessidade de “ter razão”. Ao aprender a escutar, desenvolve-se a 

paciência, incluindo a humildade.  

Quando as pessoas se sentem ouvidas, elas tendem a mudar suas atitudes em 

relação a si próprias em relação aos outros. Sentem-se valorizadas, menos 

defensivas, menos autoritárias, mais flexíveis e mais abertas. 

A escuta ativa gera confiança, segurança e proximidade, é o ponto mais 

importante na comunicação pois expressa que o diálogo está sendo valorizado por 

ambas as partes. 
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ALIMENTA A ESPERANÇA  

A esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que nos 

predispõe para os rumos do despertar espiritual e faz desaparecer as dúvidas, 

fornecendo-nos um ambiente favorável à vida feliz e alegre. Quem espera, sempre 

trabalha para alcançar.  

Acredita em ti mesmo e em Deus, e luta por isso todos os dias, mesmo que o 

tempo esteja contrário às tuas ideias. Avança, sem que o esmorecimento amarre teus 

passos. Alimenta a esperança, que ela te libertará das sombras do desinteresse. 

Confia no Senhor Todo Poderoso, sem esquecer-se de confiar em ti mesmo, que os 

caminhos se abrirão para ti, mostrando-te as portas onde encontrarás a paz do 

coração. Sê fiel aos princípios do Amor e nunca deixes de praticar a caridade, porque 

sabemos não existir salvação sem o brilho desta virtude sem par.  

Em tudo o que fizeres meu irmão, não poderá esquecer a esperança. Esse anseio 

de encontrar os melhor nos leva à alegria e ao bem-estar indizível. Os iniciados no 

Bem, no Amor e na Caridade nunca desconhecem o exercício que deve ser feito no 

campo do coração e no ambiente dos sentimentos, sob a regência da vontade. Para 

o conhecimento das verdades eternas do espírito, a universidade maior está dentro 

de nós mesmos. Cada experiência nos dá condições para um novo alcance de 

compreender as leis da natureza e respeitá-las.  

Os tempos são chegados. Já se encontra maturidade espiritual na coletividade 

para que seja pregado o Evangelho de Jesus, em espírito e em verdade. A palavra 

escrita e falada está ressoando nos quatro cantos do mundo e todas as criaturas 

estão sentindo, ouvindo e compreendendo o objetivo da mensagem espiritual. Jesus 

está nos chamando pelas bocas dos anjos, para que tomemos posições de lutas e, 

desta vez, a batalha é travada dentro de nós, contra os nossos inimigos internos, que 

nos escravizam há milênios e que devem ser extirpados do nosso mundo íntimo e 

lançados ao fogo bendito do amor, para que possamos sentir a liberdade na região 

da consciência e a paz em todos os sentimentos.  

Alimenta a esperança, pois além da morte física, um mundo grandioso te espera 

com a bagagem que conquistaste no aprimoramento da moral. Fase uma cirurgia 

moral em todos os teus atos e abstém-te de novos distúrbios consciências, para que 

não venhas a sofrer maiores danos. A boca acostumada a falar asneira é instrumento 

do lixo mental e quando a cabeça está cheia de inferioridade não se pode pensar em 

falar em esperança, pois não sobra espaço para a virtude mantenedora da alegria.  

Se não sabes por onde começar na limpeza interna de sentimentos destruidores, 

procura livros que te possam orientar. Existem muitos que te ajudarão na reforma 

interior. Mas, se a ignorância domina por completo a tua alma, vá com moderação, 

porque os rejeitos são volumosos e poderás esmorecer. 

Luta devagar, mas sempre. 

(Texto retirado do Livro Cirurgia Moral, João Nunes Maia, pelo Espírito Lancellin, 

cap.18) 
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Nenhum problema é insignificante (Ana Ligia) 

Acho que todos nós já passamos por momentos de problemas em nossa vida. 

Cada um passa por eles de uma maneira...afinal, cada um é um.  

Os problemas em si variam muito. Por vezes menores, outrora maiores. Ou 

ainda, o que pode ser um problema ou uma questão pra vc pode não ser pro 

outro. Daí ficamos nos culpando, ou martirizando por isso. As vezes, nem 

pedimos ajuda pra um amigo pois pensamos que nosso problema é insignificante 

perto do dele.  

E é nesse momento que "erramos" por assim dizer. 

A verdade é que não existe problema menor ou maior. Não existe problema 

insignificante. 

O que acontece é que a intensidade do problema depende de cada um de nós; 

do contexto e momento que estamos vivendo. É isso não é motivo nenhum para 

culpa e martirização. 

Pelo contrário, no momento que entendemos que não existe problema maior 

ou menor, e que todos os problemas são significativos, nos solidarizamos com o 

outro.  

Buscamos entende-lo e compreende-lo assim como esse amigo busca nos 

entender e compreender. 
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MÓDULO 5 – O BEM E O MAL SOFRER 

 “Evidentemente todos os meninos foram para a escola, e a maioria entrou na 

terceira série. Magrela, porém, foi matriculado de início na segunda e depois na 

primeira série. Não fazia nem uma semana que frequentavam as aulas quando 

chegaram à conclusão de que tinham sido muito burros de não ter ficado na 

ilha; agora era tarde demais, e logo eles se conformaram em ser tão comuns 

quanto eu, você ou o garoto ali da esquina. 

É triste dizer que pouco a pouco perderam a capacidade de voar. A princípio 

Naná amarrava os pés deles no pé da cama, para que não saíssem voando 

durante a noite, e de dia uma de suas diversões prediletas era fingir que caíam 

do ônibus. No entanto, com o passar do tempo deixaram de puxar as cordas 

que os prendiam na cama e descobriram que se machucavam quando saltavam 

do ônibus. Por fim não conseguiam nem voar atrás de seus próprios chapéus. 

Falta de prática, diziam. A verdade, porém, é que já não acreditavam. Miguel 

acreditou por mais tempo, mesmo que os outros meninos caçoassem dele.”  
 

 
OBJETIVO: Compreender a transitoriedade da vida (link para falar que crescer é 

natural da vida. É possível tornar-se adulto sem matar a criança interior) e a 

necessidade de buscarmos um sentido amplo que nos permita enxergar além 

dos problemas e situações. 
 

QUESTIONAMENTOS: Reconheço-me como um ser em transição que mudo, 

amo, sofro e tenho momentos de alegria. Porém compreendo que tudo é 

transitório e necessário para meu progresso. O que tenho tirado de lição das 

situações boas ou ruins que vivenciei? Tenho procurado sofrer com resiliência 

ou culpar o mundo pelos meus problemas? 
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Recorte do livro: O Porquê da Vida - Leon Denis  

“Quem é que, nas horas de silêncio e recolhimento, nunca interrogou a   natureza e 

ao seu próprio coração, perguntando-lhes o segredo das coisas, o porquê   da vida, a 

razão de ser do universo  Onde está   aquele que jamais procurou conhecer seu 

destino, levantar o véu da morte, saber se Deus e   uma ficção ou uma realidade? Não 

seria um ser humano, por mais descuidado que fosse, se não tivesse considerado, 

algumas vezes, esses tremendos problemas. A dificuldade de os resolver, a 

incoerência e a multiplicidade das teorias que tem sido feitas, as deploráveis 

consequências que decorrem da maior parte dos sistemas já   divulgados, todo esse 

conjunto confuso, fatigando o espírito humano, os tem relegado a   indiferença e ao 

ceticismo. 

Portanto, o homem tem necessidade do saber, da luz que esclareça, da esperança 

que console, da certeza que o guie e sustente. Mas tem também os meios para 

conhecer, a possibilidade de ver a verdade se destacar das trevas e o inundar de sua 

benfazeja luz. 

Para isso, deve se desligar dos sistemas preconcebidos, descer ao fundo de si 

mesmo, ouvir a voz interior que nos fala a todos, e que os sofismas não podem 

enganar: a voz da razão, a voz da consciência. 

Jamais a necessidade de luz fez-se sentir de maneira mais imperiosa. Uma imensa 

transformação se opera no seio das sociedades. Após haver sido submetido, durante 

uma longa sequência de séculos, aos princípios da autoridade, o homem aspira cada 

vez mais a libertar-se de todo entrave e a dirigir a si próprio. (...) A liberdade, em 

todos os domínios, tende a substituir a coação e o autoritarismo e a guiar as nações 

para horizontes novos. O direito de alguns tornasse o direito de todos; mas, para que 

esse direito soberano esteja conforme com a justiça e traga seus frutos, e   preciso 

que o conhecimento das leis morais venha regulamentar seu exercício. Para que a 

liberdade seja fecunda, para que ofereça as ações humanas uma base certa e 

durável, deve ser complementada pela luz, pela sabedoria e pela verdade” 
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YING E YANG 

“Cada ser é uma parcela desse cosmos. Tudo é interdependente, cada ser vivo está 

ligado a outros seres. Esse fluxo permanente da vida cósmica é atravessado por duas 

forças contrárias: ying e yang. O yang exprime a dimensão masculina ativa que brota, 

separa, organiza e conquista. O ying exprime um princípio feminino passivo que 

acolhe, une, dilui e apazigua. O yang é a luz, emergência de vida, fogo, sol, dia. O 

ying é sombra, desaparecimento/mutação de vida, frio, lua, noite. Não se deve 

concebê-los como duas forças antagônicas, mas como duas polaridades 

complementares e indissociáveis. Elas se exprimem em forma de um processo: toda 

vida se manifesta e escoa de modo dinâmico através da dialética do ying e yang. 

No mundo, nada é mais maleável e fraco que a água 

Mas pode corroer o resistente e o forte, nada a supera 

Nada pode tomar o seu lugar 

E a fraqueza, a resistência 

Sob o Céu não há quem não saiba 

Não há quem não possa praticá-lo 

Assim diz o sábio: 

Limpar as sujeiras do reino 

É ser senhor dos templos da Terra 

Suportar os males do reino 

É ser rei do universo” 

 

 

 



XXXIX COMEVALP 2018 
São José dos Campos - SP 

38 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nossos irmãos outrora perdidos nessa Terra do Nunca,  

Partimos para o mundo real.  

Mas não iremos dizer adeus, diremos até breve.  

Porque mesmo nos distanciando nunca iremos embora do 
coração daqueles que conhecemos. Que fizemos laços. Que 
nos tornaram amigos. Enfim companheiros. 

A equipe da COMEVALP se despede com a certeza que 
teremos muitas novas aventuras juntos. 

Até breve!! 

"Nunca diga adeus, 
porque dizer adeus 

significa ir embora e ir 
embora significa 

esquecer" 
Peter Pan 
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Vamos continuar conectados?? 

Acessem as Redes Sociais da COMEVALP: 

       Facebook: @COMEVALP 

     Instagram: @comevalp 

    Twitter: @COMEVALP 

Youtube: /comevalp 

    SoundCloud: /comevalp 


