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Em honra à liberdade

Se queres a liberdade, 
Meu amigo, companheiro,

Busca em ti mesmo a verdade 
E liberta-te primeiro.

Se queres dar paz ao mundo,
Ver feliz toda a nação,

Não percas mais um segundo:
Pacifica o coração!

Porque ninguém pode dar
Aquilo que não tiver,

Procura, pois, cultivar 
O melhor que em ti houver!

Do mundo nada se leva, dizem,
Mas não é verdade, 

Pois garanto que trazemos 
O defeito e a qualidade.

Não é vã Filosofia, 
Ciência ou Religião

Que vão te dar alegria 
E paz ao coração...

Procura o entendimento, 
Compreensão, fraternidade, 
Busca mais conhecimento,
Mais amor e mais bondade.

Não há ninguém que te prive
De conhecer a verdade,
Mas o homem só é livre 

Quando honra a liberdade! 

E agora, meus amigos,
Eu vou dizendo a vocês:
Tenham todos muita paz

E boa noite outra vez!

Por: Dra. Maria Regina Ramos de Andrade

Diagramação: Joaquim Roddil

No espaço lotado na casa da médium Martha Gallego 

Thomaz, Noel Rosa se despede, deixando sentimentos de alegria 

e confiança em todos os corações. O Tema do Evangelho daquela 

noite era a “Lei de Liberdade”, e Noel Rosa, Espírito, fechou o 

assunto com essa bela poesia.

Sentada em um dos degraus da escada do singelo sobrado 

da Vila Olímpia, eu partilhava a luz e a beleza do Evangelho no 

Lar da casa da médium, onde após lotada a sala, as pessoas 

que chegavam acomodavam-se como podiam. Ainda não havia 

sido fundado o “Grupo Noel”, na Vila Mariana, para onde foram 

depois transferidos esses Evangelhos. 

Neste semestre, estudando o tema “Lei de Liberdade”, 

partilhamos com os alunos do curso Básico da Seara Bendita 

a linda poesia do Noel. Em nosso sentimento, a gratidão e o 

encanto da primeira vez que a ouvimos, há mais de 40 anos, 

naquela escada de madeira da residência da médium da 

Federação Espírita do Estado de São Paulo (FEESP).

É uma alegria dividir as reflexões de Noel Rosa sobre 

“Liberdade” com você, leitor amigo.

Que Jesus nos abençoe e inspire sempre em Sua Seara de 

Amor.

Nota: Noel Rosa é ativo trabalhador da Espiritualidade, e agora 

também a médium Martha.
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