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MÃE
Ó minha santa mãe! era bem certo

Ai de mim sem a tua alma bondosa,

Que entre as preces maternas estendias

Que me dava a promessa da esperança,

As tuas mãos sobre os meus tristes dias,

Raio de luz, de amor e de bonança,

Quando na Terra – que era o meu deserto.

Na escuridão da vida dolorosa.

Nos instantes de dor, bem que eu sentia

E que felicidade doce e pura,

As tuas asas de Anjo da Ternura,

A que senti após a treva e a morte,

Pairando sobre a minha desventura

Findo o terror da minha negra sorte,

Feita de prantos e melancolia.

Quando vi teu sorriso de ventura!

Flor ressequida eu era, e tu o orvalho

Então, senti que as Mães são mensageiras

Que me nutria, pobre e empalecida;

De Maria, Mãe de anjos e de flores,

Era a tua alma a luz da minha vida,

E Mãe das nossas Mães cheias de amores,

Meu tesouro, meu dúlcido agasalho!...

Nossas meigas e eternas companheiras!...
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AVE MARIA, MÃE DE JESUS
Bendita sejas sempre.
Sabemos o quanto recebemos de tuas mãos dadivosas, querida e amada Mãe
nossa!
Tem compaixão de nossas faltas, ajuda-nos sempre, intercedendo junto ao Pai.
Sabedores que somos filhos endividados, sofremos muito por isso e hoje aqui
estamos em prece, pedindo a Ti, Mãe amorosa, que nos ajudes, precisamos ter a tua
companhia, o teu amparo e o teu amor.
Confiamos em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre e em Ti com teu divino
manto de amor a nos proteger.
Que a paz se faça sobre a Terra e sobre todos nós teus filhos.
Com amor
Equipe Espiritual

MAMÃE, VOVÓ
Relembrem a alegria; mais que isso, vivam a alegria
de ensinar ao filho e ao neto.
“Deus é Bom pra mim,
Deus é Bom pra mim.”
Vivam os risos, os dedinhos se posicionando:
“Seguro estou,
Com Ele eu vou.
Deus é Bom pra mim!”
E naqueles pequenos gestos, um grande amor se constrói, os corações se enlaçam,
e esses laços fortalecidos construirão os alicerces do Reino dos Céus.
De um Amigo Espiritual
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EDUCAR - EIS A META
Esperança.
Esperar...
Dias melhores,
Vida plena de felicidade,
Estrada iluminada levando nossos pés.
Vida – dom de Deus.
Vida plena –estuante, quando vivida segundo a vontade do Pai.
Felicidade – o que significa?
Felicidade –será ruído, sons confusos, risos?
Certamente, será a consciência tranquila do dever cumprido.
Felicidade – do perdão, da tolerância, da compaixão, do Amor.
Quem passou pela vida com as batalhas comuns a todos,
Quem viveu no trabalho, esforçando-se no dia a dia,
Quem viveu a paz – encontrada no dever cumprido,
Certamente, encontrou a vida plena de felicidade.
Contudo, ainda há na humanidade muita ignorância, muito desconhecimento.
Hoje, os homens buscam as coisas materiais – Mamon, não o Senhor – assim, após
a vida na Terra – a surpresa.
Surpresa de se verem vivos: escutam, veem, sentem. Onde a morte?
Cobranças da ignorância.
Novas gerações chegam à Terra, Espíritos que precisam de orientação quanto à
vida verdadeira, que precisam conhecer Deus, o Pai.
Vivemos numa época que prefere desconhecer a Deus, a vida Espiritual.
Amigos,
Que os pais e educadores, responsáveis pelas novas gerações não abdiquem da
tarefa que lhes foi dada: educar os Espíritos que chegam ao planeta. As gerações mais
velhas têm por dever esclarecer esses Espíritos.
Eduquem-nos desde a tenra idade – falando de Deus, de Jesus, dos Espíritos
Superiores e seus exemplos.
Várias gerações se encontram para aprender e ensinar.
Com os jovens, os mais velhos não desaprendem a alegria, o riso, a esperança.
Com os mais velhos, os jovens e as crianças aprendem a vida e aprendem a vida do
Espírito e ouvem falar do Criador do Universo.
Amigos,
Espalhem a esperança, a paz, o amor.
Divulguem a Doutrina e a Mensagem de Jesus.
Construir o mundo melhor é tarefa de cada um e de todos nós.
Só a Fé vos dará forças para vencer o mundo como o Cristo quer.
Paz!
Um amigo
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EDUCAR É AMAR
Educar!
Tão significativa palavra – seis letras apenas.
E tão imprescindível à vida.
Educar!
Amar é educar!
Educar é amar!
Educar – sim, mas também educar-se!
Assim, educai e educai-vos:
a voz
os gestos
a palavra
os sentimentos
as emoções
as relações sociais.
Aprendei com o Cristo, manso e humilde, com Seus exemplos e Sua mensagem.
E conquistareis a paz com Jesus!
Um Espírito Amigo

MULHER
Mãe, filha, esposa, irmã, companheira.
Mulher!
Agradeçamos à mulher que nos deu a vida, que nos amamentou, que nos ensinou e
ouviu nossas primeiras palavras, que nos conduziu à Vida – quando, começamos a
caminhar pelos próprios pés – mas, para o colo de quem sempre voltávamos.
Mulher! – Deus te abençoe.
Um irmão agradecido
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