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Jacob Melo: o aniversário e a homenagem

nal de Joseph Fillippe François Deleuze de Títulos “Instruções Práticas sobre
o Magnetismo”.
--------*--------*-------• Assim como em muitas partes do
Brasil e do mundo, o magnetismo tem
feito brilhar sua luz no C.E.U.C. em
Taubaté, nos trabalhos do Núcleo de
Magnetismo “Eurípedes Barsanulfo” cujas componentes, em coro com a
coluna e ante à pergunta “como homenagear Jocob?”, conjuntas e festivamente decidem ofertar ao magnetizador, a
excelente poesia estampada nas páginas
da revista Vórtice”, e que, com alegria
transcrevemos:
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ostumamos chamá-lo o “Seareiro
de Jesus”, por seus propósitos de
vida como privilegiado difusor
de confiança, alegria, conhecimentos, e
através de suas obras, um maior e mais
pleno aprofundamento nessa área primordial do espiritismo, a magnetização,
que nos revela espantosa evolução em
nossos dias.
• O psicanalista, escritor espírita,
magnetizador, autor de muitos livros
de estudos sobre esse delicado processo curador, Jacob Melo, conclui hoje,
dia 08, mais um ciclo desse abençoado
estágio que a divindade superior nos
concede para afortunados percursos
evolutivos no bloco terrestre.
• Aventado já foi que o tempo terreno
compreende apenas as idas e vindas do
ser. Atrevemo-nos, porém acrescentar
que o próprio girar do planeta, os ciclos
históricos e seculares, o movimento dos

astros e mesmo a cobrança da nossa
estrutura física, nos faz crer que temos
sim, em nosso tempo, períodos, dias e
horas viventes.
• Em sendo assim, o dia de hoje se
apresenta propício para cumprimentarmos Jacob e augurar-lhe perene continuidade na vida, na família e principalmente no valioso trabalho que exercita
nas searas espíritas entre nós.
• Imperioso se torna lembrarmos,
neste dia, do 6º EMME – Encontro
Mundial de Magnetizadores Espiritas, realizado em 2013, 17 de maio,
em Arraia D´Ajuda – Porto Seguro –
Bahia, em que durante três confraternizante e harmônicos dias representantes
de várias cidades mundiais assistiram o
aniversariante e fundador lançar o primeiro livro da série “Magnetizadores
Clássicos”, pela editora “Vida e Saber
Ltda.”, constituído na tradução do origi-

João Cabete (Espírito)
Segue o teu caminho
semeando flores,
colhendo o espinho
da ingratidão,
cumprindo sempre tua missão.
Segue com humildade
fazendo sempre
a caridade
de coração
este é o roteiro da perfeição.
Segue sempre sorrindo,
sempre lutando,
sempre servindo,
ao teu irmão,
conquista agora tua evolução.
Segue, conquista a luz,
servindo ao mundo
e ao Bom Jesus!
Busca a iluminação
na grande estrada da redenção!
Segue!
Segue!
Segue!

