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E Jesus fala contigo

Ah, quanto sofrimento seria evitado 
se os homens compreendessem a 

importância de se aproximarem de Je-
sus!

Mantendo-se distantes do Mestre, 
vagueiam no abismo da dúvida e do 
desespero. Incapazes de perceberem 
como determinadas ações repetidas 
continuamente causam tanto prejuízo à 
paz íntima.

Assim, caminham buscando ale-
grias terrestres, mas cada vez mais en-
volvidos pela tristeza. E não há como 
ser diferente! Onde as portas se fecham 
para Jesus, sobra apenas a escuridão.
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Mas o Mestre amado, com sua in-
finita misericórdia continua a bater, es-
perando que abramos a porta do nosso 
coração para que Ele possa adentrar e 
acender em nossa alma, a luz de uma 
nova e bendita vida, Vida em abundância.

E o objetivo desse singelo livrinho, 
é justamente este: mostrar-nos que a 
vida, a verdadeira vida, ainda vale muito 
a pena, que dias de esperanças renas-
cem sim, que tempestades passam, que 
novos horizontes se descortinam a nos-
sa frente.

Que ainda há motivos para sorrir, 
para recomeçar e principalmente para 
viver! 

O amor do Eterno Mestre da Gali-
leia está a nos envolver em cada manhã.

Não devemos temer os obstácu-
los, mas cientes do apoio divino des-
pertar da cegueira espiritual e compro-
metidos com o bem, seguirmos firmes e 
dispostos a uma nova história escrever.

É possível! Não estaremos sós!
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Se de um lado contamos com o 
imenso apoio espiritual, bem a nossa 
frente está o Bom Pastor que não nos 
deixará perdidos. Estará sempre a nos 
orientar, socorrer, confortar e nos for-
talecer em todas as batalhas que estão 
por vir.

E nos momentos em que mais 
precisarmos, o seu abraço nos reacen-
derá a esperança e a vontade de viver... 
Viver a Vida abundante:

Vinde a Mim todos vos que estais 
cansados e oprimidos e eu vos aliviarei

Mateus 11:28

E Jesus fala contigo! 

Sônia Carvalho
04/10/16

Contato: soniacarvalho0707@gmail.com
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Incertezas

Há quanto tempo caminha perdido 
em seus pensamentos e sem en-

contrar as respostas que tanto almeja?
Descrente de tudo não sabe mais 

se o caminho escolhido está correto 
nem tampouco o que deva fazer para 
melhorar sua situação.

E nessa incerteza, o quanto fere 
sua alma com desatinos que só acarre-
tam mais aflição a sua alma tão cansada 
de sofrer.

Mas por mais que sua mente, em 
profundo desequilíbrio, tente lhe conven-
cer de que não há saída, de que as coisas 
só irão piorar e que se encontra na mais 
completa solidão, isso não é verdade!
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Há uma Luz ao seu lado que ja-
mais se apagará! É Jesus! 

E Jesus fala contigo:

Crede em Deus, crede em Mim.
João 14:1

Jesus estará sempre a lhe ampa-
rar! E mesmo que não expresse verbal-
mente suas angústias, o Mestre conhece 
suas necessidades e sabe sim o quanto 
você carece de sua ajuda e estará sem-
pre disposto a lhe socorrer.

Ele não fará a parte que lhe compete 
nem tampouco irá desrespeitar o seu livre 
arbítrio, porque sabe que embora você 
negue, já tem sim muita capacidade de 
discernir o rumo certo para sua existência.

Diuturnamente a sua consciência 
lhe aponta isso. Então, o Mestre iluminará 
o seu caminho e o chamará a prosseguir.

E prosseguir não necessariamente 
com rapidez, a tudo mudando imediata-
mente. Toda e qualquer transformação 
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requer tempo, é passo a passo, mas 
pulsando fortemente a vontade de pro-
gredir espiritualmente.

E onde exista essa vontade, ne-
nhuma incerteza resiste!

Segue confiante! É ao lado de Je-
sus que encontrará o alívio para seus 
temores.

É Ele o Médico que cuidará das 
dores de sua alma.

O Porto Seguro que lhe salva quan-
do o espírito cansado pensa em desistir.

O Sol que aquece e traz esperança.
O Caminho, a Verdade e a Vida.
E com Jesus, a vida é sempre 

abundante e abençoada...
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Tristezas

E são muitas as manhãs em que des-
perta do repouso físico com a sen-

sação de não ter descansado. E não 
apenas o físico se encontra debilitado, 
como o espírito está enfraquecido.

São tantas as lutas que chega uma 
hora que realmente tudo parece sem 
sentido, completamente esgotada as 
possibilidades de sucesso.

O coração está amargurado e por 
mais que do lado externo haja um dia 
ensolarado, não encontramos razão de 
sorrir.

Eis a tristeza a nos contaminar e 
neutralizar nosso ânimo.
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Eis a tristeza a nos enganar de que 
a vida deixou de ser importante e que 
nossos esforços são em vão.

Eis a tristeza repetindo que é im-
possível prosseguir carregando tantas 
tensões que nem sabemos explicar.

Fica a terrível sensação de aban-
dono! E como é difícil encontrar forças 
para prosseguir.

Na mente, repete-se a indagação 
de que se realmente um dia reencontra-
remos a paz, o equilíbrio e a alegria de 
viver.

Ei, chega de se afundar nessa at-
mosfera negativa!

Eis a verdade: jamais estará de-
samparado! 

O socorro não tarda! Mensageiros 
do Alto já estão atentos para auxiliar. E a 
frente deles, eis o General Maior.

Eis Jesus Cristo!
E Jesus fala contigo:
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...Mas a vossa tristeza se  
converterá em alegria...

João 16:20

Realmente a vida em certos mo-
mentos, desfere profundos golpes que 
nos levam a imensa tristeza.

 Mas é nessa hora que mais de-
vemos pensar em Jesus e rogar o seu 
amparo.

Jesus nos compreende! E saberá 
como alimentar nossa alma tão carente 
de consolo.

Fará com que reorganizemos nos-
so íntimo e descubramos um novo sen-
tido para nossa existência.

Com Jesus, abriremos outras por-
tas e de mãos dadas com Ele partire-
mos rumo a novas e benditas alvoradas.

Assim, a verdadeira alegria renas-
cerá em nossos dias, pois já estará habi-
tando nosso coração. E chegará a hora 
de seguir adiante, a Vida nos aguarda!

E muito temos a realizar...
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Ansiedades

P or quê? Quando? Como? Onde?  
 Quem? E muitos são os questiona-

mentos.
Como a vida é agitada, mal con-

seguimos realizar nossas atividades diá-
rias, a correria está presente em todos 
os lugares.

Como falta tempo! E pior, como 
as respostas demoram a chegar!

Desse modo, nossa mente ferve 
com tantos pensamentos porque não 
encontra meios de tudo resolver nem 
garantias de que nossas empreitadas 
terão êxito. E assim, caminhamos sem-
pre ansiosos e conturbados em nossos 
sentimentos e pensamentos.
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Não percebemos como estamos a 
desperdiçar nosso tempo e mais ainda, 
nem sequer observamos o mundo ao 
nosso redor.

Tão mergulhados no abismo dos 
problemas... Mas eis que Jesus, o Eter-
no Salvador, vem aliviar nossas tensões. 

E Jesus fala contigo:

Não se turbe o vosso coração,  
nem se atemorize.

 João 14:27

Não será jamais na aflição que 
encontrará a solução para os seus di-
lemas. Afastado da fé, como espera 
tranquilizar o seu íntimo e ter a sere-
nidade necessária para as decisões 
corretas?

Jesus vem lhe ensinar a conser-
var a paz de espírito. A paz que não 
se abala mesmo com os embates que 
deve enfrentar no mundo.

Sente a presença de Jesus!
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Permite que Ele toque sua alma! 
Percebe uma nova sensação lhe envol-
ver, como uma janela que se abre, e vi-
sualiza diante de ti uma intensa luz.

É essa luz que lhe guiará.
Não tenha medo! Eis a hora de se-

guir com Jesus...
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Desânimo

E como não desanimar quando tudo 
parece conspirar contra? Por mais 

que nos esforcemos a vida sempre é 
contrária ao que almejamos.

E mesmo com tantas dificuldades, 
novos problemas não param de surgir.

Queremos um consolo, uma es-
perança, mas no lugar só desentendi-
mentos e frustrações.

Torna-se uma missão árdua com-
bater os pensamentos negativos e evi-
tar que eles abalem nossa fé.

Todavia, mesmo diante de forte 
e demorada tempestade, o sol conti-
nua vivo e está, temporariamente, ape-
nas escondido entre as nuvens. Mas no  
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momento certo, ele voltará a brilhar 
com todo o seu esplendor.

A vida trará sim outros horizontes. 
É preciso combater o desânimo que se 
instalou em nosso ser e se alastra peri-
gosamente destruindo nossas forças.

É preciso alimentar a grande cer-
teza de que em todos os caminhos tri-
lhados, sejam de flores ou de espinhos, 
teremos Alguém que não nos deixará e 
estará sempre a guiar nossos passos.

É Jesus Cristo! Que chega radian-
te para transformar nosso íntimo.

Para com seu amor, nos devolver 
a vontade de viver e batalhar pela reno-
vação íntima.

Com Jesus, o que antes parecia 
impossível se modifica e enxergamos as 
portas que há muito tempo já estavam 
abertas.

E Jesus fala contigo:
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Mas eu rogarei por ti para que tua fé 
não desfaleça...

Lucas 22:32

Realmente é em Jesus que encon-
traremos o reforço que falta a nossa fé! 

Ao lado do Mestre temos os es-
clarecimentos que necessitamos e final-
mente compreendemos que é preciso 
fazer a nossa parte para que a vida ga-
nhe um novo tom.

Permanecer no desânimo só acres-
centa maiores angústias a nossa alma.

É preciso determinação para sair 
desse estado de inércia e tristeza. E o pri-
meiro passo é ir ao encontro do Mestre.

Jesus nos restituirá a esperança 
que parecia perdida. Ainda é possível 
acreditar e lutar, derrotando todo e 
qualquer desalento.

Em nosso íntimo, habita uma força 
que nenhuma adversidade pode destruir.

E é essa força que Jesus vem des-
pertar!
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Com o Mestre, o desânimo não 
domina mais corpo e alma, redescobri-
mos a coragem e encaramos qualquer 
desafio.

Iremos sim cair outras vezes, mas 
sempre levantar e prosseguir.

Jesus está conosco!
E com Ele haveremos sempre de 

triunfar...
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Invigilância

E angustiado pelos problemas, na 
agitação cotidiana, por diversas 

vezes, caminha sem discernir a estrada 
escolhida.

E quantos percursos trilhados 
apenas aumentam o nosso sofrimento?

Como muitos são os aconteci-
mentos que envolvem a nossa vida, ge-
ralmente a pressa do dia a dia não nos 
permite uma análise mais detalhada da 
conduta que adotamos em nossa vida.

E será que nossas ações, repetidas 
quase que automaticamente, não estão 
causando sérios prejuízos espirituais?

Talvez nem percebamos a gravi-
dade de determinadas atitudes, afinal, 
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a repetição automática nos leva incons-
cientemente a nos acostumar com de-
terminados fatos, mesmo quando esses 
são contrários ao nosso bem estar.

E tudo isso é resultado da invigi-
lância que se tornou hóspede perma-
nente do nosso mundo íntimo.

Eis a hora de reagir! Eis a hora de 
pegar no arado e nova semeadura exe-
cutar.

Porque um dia a colheita virá... 
Somos os responsáveis pelas sementes 
que hoje estamos a plantar.

Porém, não se aflija diante dos 
maus frutos. Você terá sim condições 
para parar, refletir, reabastecer suas for-
ças e recomeçar! 

Não estará só nesse grande e im-
portante trabalho!

Haverá uma Mão Amiga que dire-
cionará os seus passos: Jesus Cristo.

E Jesus fala contigo:
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Vê, pois que a luz que há  
em ti não sejam trevas 

Lucas 11:35

Não culpe o mundo pelos seus 
sofrimentos, se é no seu íntimo que se 
encontra a resposta para suas aflições.

Há quanto tempo esqueceu-se de 
refletir sobre suas escolhas? Sabe real-
mente para onde está indo?

É imprescindível que vigie sua 
mente, sentimentos e ações!

Só assim, estará atento as armadi-
lhas do caminho e em condições de se 
afastar do mal.

Antes do repouso físico, analisa 
por onde caminhou e o que escreveu 
nas páginas do livro da sua vida. E dian-
te de fatos equivocados, não se martiri-
za, mas sim, esteja determinado a reco-
meçar.

A vida se renova! Roga, portanto, 
a proteção do Alto e arregaça as man-
gas para perseverar.
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Jesus estará sendo a Grande Luz a 
dissipar as trevas do seu caminho.

Agora depende de você também 
liquidar as sombras que permite que fa-
çam morada no seu ser.

Trabalho árduo, constante mas 
sempre possível e gratificante.

Busca por Jesus, abrindo verda-
deiramente seu coração. O Mestre lhe 
mostrará as ferramentas que possui e já 
estão prontas para serem usadas.

E juntos, Jesus e você, farão certa-
mente uma boa obra...
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Desilusões

Ao relembrar determinados mo-
mentos da sua existência talvez 

não consiga segurar as lágrimas.
Em muitas circunstâncias teve a 

alma marcada pela navalha da dor. E 
como voltar a sorrir quando essa alma 
encontra-se em frangalhos?

Como resgatar a esperança se as 
nuvens são abundantes e escondem  
o sol?

Entretanto, não param de chegar 
do Alto, inspirações a relembrar que a 
vida se renova e sempre continuará a se 
renovar.

Se o ontem não muda, o hoje ser-
ve de alavanca para novos patamares 
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no amanhã. Revê o passado vivido, para 
reconhecer as lições apresentadas e 
não para se aprisionar. 

Tem muito a viver! Desilusões fa-
zem parte da sua jornada, constituem 
capítulos da sua história, mas com-
preende que não significa a história 
completa.

A sua frente ainda há muitas pági-
nas em branco. 

Falta coragem? Recorre ao Mes-
tre. Ele não lhe deixará perdido.

Ele lhe dará a orientação que tan-
to suplica.

E Jesus fala contigo:

Bem aventurados os que choram  
porque eles serão consolados

Mateus 5:4

A vida lhe convida a prosseguir. 
Não tema!

É caminhando que finalmente terá 
a ferida tratada e cicatrizada porque  
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parado na inércia continua a lembrar do 
passado e a sofrer.

Pega no arado e vai adiante!
Jesus não lhe faltará! Hoje e sem-

pre Ele segue ao seu lado...
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Medo

Há circunstâncias na vida em que o 
chão parece sumir. Que nos falta  

o pique para levantar e enfrentar os  
desafios do dia.

E na mente sobram pensamentos 
confusos que mais devastam nossas for-
ças espirituais.

Como tudo se tornou confuso em 
nossa existência.

Encontraremos solução? Teremos 
a firmeza para atravessar o mar turbu-
lento dos problemas?

Quantas aflições... E como resistir 
ao medo que se alastra rapidamente 
por todo nosso ser?
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Medo que nos faz crer que os dias 
serão cada vez mais sombrios e as difi-
culdades só irão aumentar.

Medo que dilacera nossas mais ín-
timas esperanças.

O medo nos paralisa!
E o que fazer nessa hora? Eis o 

momento de buscar Jesus! 
Eis a hora de ser confortado pelo 

Mestre.
Seja qual for a dificuldade que lhe 

visite, Jesus terá sempre a saída.
E Jesus fala contigo:

A fé move montanhas...
Mateus 17:20

Esteja certo de que a tempestade 
passa. Pode até não ser hoje ou ama-
nhã, mas sempre passará.

Não tenha medo!
Nos momentos em que for difícil 

resistir a fragilidade perante os confron-
tos que a vida lhe impõe, busca o alívio 
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que sua alma tanto carece conversando 
com Jesus.

O medo só pode nascer quando 
você se afasta de Jesus. Porque longe 
do Mestre abre as brechas para que 
as forças negativas atuem em sua vida, 
causando sérios transtornos principal-
mente a mente que passa a distorcer a 
realidade.

Por isso, se faz urgente a necessi-
dade de se aproximar de Jesus.

Jesus é a cura dos males que afe-
tam o seu espírito.

Jesus é o sol que nasce para cla-
rear seus passos.

É o Pastor que lhe guiará por onde 
caminhar.

Jamais ficará perdido.
Tende fé! E segue em paz...
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Egoísmo

E na estrada da vida impossível ca-
minhar sem ter alguém ao seu 

lado. Em todos os caminhos trilhados 
sempre encontraremos companheiros 
de viagem.

E como temos interagido com 
esses companheiros que a vida nos en-
via? Haverá sempre algo a aprender e 
ensinar, é a lei que rege nossa evolução 
espiritual.

Mas por que ainda se mantém 
distante, recusando-se muitas e muitas 
vezes a descruzar os braços e ajudar na 
obra do Senhor?

Quanta tarefa já poderia realizar! 
Mas o seu egoísmo o enlouquece numa 

JESUS_FALA_CONTIGO.indd   29 18/10/2016   11:31:24



30

visão tão distorcida dos verdadeiros va-
lores da vida.

Coloca-se numa redoma de vidro, 
onde o que realmente importa são o 
status e riqueza que pode acumular.

E nem percebe como apenas bus-
car a realização de seus ideais, sem se im-
portar com os meios utilizados e tampou-
co se está prejudicando o seu semelhante, 
acabam por lhe fragilizar mais ainda.

Fazendo-o se transformar no 
doente que tanto carece de compreen-
são e auxílio.

Acreditar-se superior aos outros e 
julgar pela aparência, recusando a socor-
rer os mais necessitados quando já tem 
amplas condições para isso, só podem 
mesmo ser atitudes de alguém muito 
doente a beira do abismo da loucura.

Mas ainda existe a oportunidade 
de recuperação!

Jesus está atento aos seus atos e 
sabe das suas mais profundas necessi-
dades.
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E Jesus fala contigo:

Não necessitam de médico os sãos, 
mas sim, os doentes...

Mateus 9:12

Jesus é o Grande Médico da alma 
que consegue auscultar as emoções 
que você mantém em segredo.

Jesus não lhe julga, antes reco-
nhece a sua capacidade de regenerar-se  
e descobrir um novo caminho para ser 
trilhado.

Jesus irá contigo, cuidando sem-
pre de você.

É preciso vencer o egoísmo! Por-
que esse mau sentimento lhe aprisiona na 
mais amarga solidão, afinal o egoísta vive 
um mundo de ilusão, onde sempre se en-
contra só como a caminhar num deserto.

E como o deserto devasta a espe-
rança que ainda habita a alma.

É preciso trazer o sol de volta e dei-
xar que ele lhe guie para o rumo certo, 
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para o oásis de novos e abundantes va-
lores que saciarão sua alma.

O egoísmo é sim um dos males di-
fíceis de ser vencido, porque certamen-
te habita seu íntimo há muito tempo, 
todavia não é impossível de ser derrota-
do. Basta comprometimento para todos 
os dias combatê-lo e estar vigilante para 
que ele não o contamine novamente.

É preciso tratar o espírito! E para 
isso, o remédio salvador chama-se 
Evangelho de Jesus.

Estuda-o! Compreende-o, deixan-
do que toque a sua alma. Emocione-se 
permitindo que seu íntimo seja higieni-
zado. E por fim e mais importante, pra-
tica as lições exemplificadas por Jesus.

Esse é o caminho!
Segue confiante, Jesus vai contigo...
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Desespero

E nos instantes em que a vida nos 
apresenta provas que parecem 

transpor nossas forças, como ficamos 
preocupados e receosos de não mais 
encontrar o caminho da paz.

Buscamos um alento e encontra-
mos apenas o vazio. Como isso dói na 
alma. Lágrimas podem rolar da face 
mas não parecem trazer o alívio que o 
coração tanto carece.

São tantos os transtornos, mal nos 
acostumamos a uma dificuldade e ou-
tra surge, tirando nossa paciência, nos 
fazendo despertar sentimentos nocivos 
como a raiva e o medo.
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Tudo tão confuso... Sinceramen-
te, diante de tantos infortúnios, de tan-
tos ataques como não se sentir fraco? 
Como não pensar em desistir?

Eis que o desespero surge...
Se está a viver um desses momen-

tos que parece devastar sua existência, 
tirando-lhe a vontade de viver, recorde-se 
Daquele que venceu o mundo e conti-
nua tão próximo de nós!

É em Jesus que fortalecerá sua 
consciência e seguirá firme enfrentando 
qualquer obstáculo.

Jesus não está distante, pelo con-
trário, está ao seu lado! Sabe dos mo-
mentos tumultuados que lhe envolvem, 
acompanha seus questionamentos e 
sente as suas angústias.

Jesus está contigo em todos os 
momentos.

E Jesus fala contigo:

Vinde a mim todos vos que estais 
cansados e oprimidos e eu vos aliviarei

Mateus 11:28
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Nada tema! Jesus não irá embora! 
Permanecerá ao seu lado, lhe ouvindo e 
sem se cansar de buscar lhe fortalecer.

A vida pode até ter períodos de 
tempestade, de incertezas e de quedas, 
mas ainda há Jesus na sua vida!

E o que isso significa? Que haverá 
sempre uma luz a iluminar o caminho 
a sua frente. Que nada poderá apagar 
essa luz.

Que é Jesus que comanda as 
energias universais, que detém infinito 
poder. E Ele está do seu lado!

O que teme? Vai ao encontro do 
Mestre, deposita em suas mãos suas 
agonias e recebe o seu intenso abraço.

Jesus compartilha de todos os 
seus momentos. Sabe o que se passa 
em seu íntimo e acredita em você, por-
que Ele é capaz de enxergar a luz íntima 
que você carrega e nem percebe.

Impede o desespero de fazer par-
te da sua vida, encontrando em Jesus o 
ânimo que lhe faltava.
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De fato, vencer imperfeições mo-
rais não é simples, desvencilhar-se prin-
cipalmente do desânimo, do pessimis-
mo e do desespero requer muita força 
de vontade.

Mas se a cada manhã, acordar e 
antes de qualquer coisa, rogar o ampa-
ro do Mestre, esse não tardará.

Como será envolvido pelo amor 
de Jesus!

E eis sua vida ganhando nova cor! 
A cor da esperança que desenha outras 
paisagens.

Que lhe mostra que a vida vale 
muito a pena.

E que ainda tem muito a realizar.
A paz de Jesus equilibrará suas for-

ças e com serenidade seguirá em frente 
pronto a adentrar outros horizontes.

A luz do Mestre lhe guia...
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E lembre-se: Não desista!

As fraternidades do bem estão por 
toda a parte sempre a proclamar 

o hino da esperança e a ressaltar que a 
vida se renova a todo instante.

Não se entregue ao desalento, 
acreditando ser inútil prosseguir. Ainda 
há muito por fazer.

Por pior se apresente uma situa-
ção, não desista!

Quando desiste, aí sim adentra o 
mais temido abismo onde a dor só au-
menta.

É possível prosseguir e superar 
obstáculos! Acalma por instantes, mes-
mo que breves, seu coração.
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Afasta-se do tumulto do mundo, 
se possível fecha seus olhos e em silên-
cio abre os olhos da alma, adentrando 
uma nova atmosfera.

Sente-se amparado e protegido! 
Quanto amor lhe envolve!

Espíritos protetores não cansam 
de lhe auxiliar, de se alegrar com suas 
conquistas e se entristecer com suas 
quedas. Mas sempre a postos para lhe 
socorrer e lhe levar muita serenidade.

Sente a brisa suave que lhe toca, é 
o vento da renovação anunciando que 
está vivo, que ainda há outros horizon-
tes, que o fim não existe, apenas reco-
meço.

Recomeça, portanto! Não estará 
só, aliás, nunca esteve!

Ah, se pudesse fortalecer sua liga-
ção com as forças do bem, sentiria mais 
facilmente o quanto está envolvido na 
proteção desses emissários de Deus, 
Pai de infinita bondade e misericórdia 
que nunca esquece um filho.
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Mentaliza as fraternidades do 
bem se aproximando, se junta a elas no 
trabalho do amor, sendo a primeira ta-
refa, higienizar a sua alma.

Desfaz-se dos sentimentos tristes, 
dos pensamentos conturbados e de 
toda a bagagem inútil e prejudicial a 
sua caminha evolutiva.

Pra frente! A luz lhe guiará. E essa 
luz é Jesus!

Ele estará ao seu lado em cada 
batalha da sua vida.

Ele consegue sim compreender o 
seu silêncio e ser a verdadeira luz que 
tanto almeja.

Jesus lhe devolverá a alegria de 
viver, a saúde espiritual e a certeza de 
que tem muito a realizar.

Portanto, substitui as descrenças 
pela confiança de um novo amanhecer.

Jesus é e será por toda a eterni-
dade o Caminho, a Verdade e a Vida da 
sua existência.

E Jesus fala contigo:
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Não vos deixarei órfãos
João 14:18

Segue com o Mestre!
Esse singelo livro terminou, mas o 

livro da sua vida, a mais importante obra 
continua.

Confia! Tende coragem! E segue 
na companhia do Cristo a escrever ou-
tros capítulos.

A vida se renova! A vida vale a 
pena! E ela lhe aguarda.

Com Jesus a vida será sempre 
Abundante!

Fiquemos em paz!
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