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Dedico este modesto trabalho, aos seguidores de Jesus, que laboram em silêncio nos
Centros Espíritas, distribuindo a caridade,
afastando as angústias, arrefecendo ódios e
ensinando, pelo exemplo, que só o amor
pode fazer o homem feliz.
Esse Capelli
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APRESENTAÇÃO

A mensagem escrita deve ser desatrelada das peias das
regras gramaticais impostas por literatice lapidada e inútil, para
que possa ser a fala do povo e, por ele apreendida. O poeta não
pode agrilhoar o seu vate nas grades da metrificação e na
gradatura das quadras, sextilhos ou oitavas, para que coloque à
mostra as suas emoções ao alcance popular. A fé, deve efluir do
imo da alma, sem imposições ou condicionamentos, para que
seja um grito autêntico da ânsia da creatura pelo Creador.
É preferível ser autêntico ao nível do povo, que altear-se em
redomas requintadas de brilhos literários, ao alcance de poucos,
polidos pelo saber.
Aqui tentamos falar às gentes, no veio de sua fala e ao nível
de sua compreensão, fugindo dos subterfúgios hipócritas,
terçando a verdade da vida, como é.
Os horizontes se alevantam a quem caminha para frente, o
desalento desaparece para quem se arrime na força da fé.
Este trabalho é dedicado aos jovens religiosos que se
associam para cantar a alegria e a esperança, no esforço de
aprender e na tarefa de servir.
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