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A criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso 

fraternal. 

Planta nascente – é a árvore do futuro, que produzirá, segundo 

o auxílio à sementeira. 

Livro em branco – exibirá, depois, aquilo que lhe gravarmos 

nas 

páginas agora. 

Luz iniciante – brilhará no porvir, conforme o combustível que 

lhe ofertarmos ao coração. 

Barco frágil – realizará a travessia do oceano encapelado na 

Terra, de acordo com as instalações de resistência com que 

lhe enriquecermos a edificação. 

Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da 

felicidade ou do infortúnio para os dias que virão. 
Conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande 

compreensão 
com Jesus é consagrarmos nossa vida à experiência mais 

sublime 
do mundo – o serviço da Humanidade na pessoa dos nossos 

semelhantes, a caminho da redenção sempre.  

MEIMEI 

 

A CRIANÇA 
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“Na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. 

Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, 

importa o que fazemos de nós! ”  

Chico Xavier 
 
 


        Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual 

gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a 

preparação de nosso próprio amanhã. 



        Agradeço todas as dificuldades que enfrentei; não fosse por elas, eu não teria 

saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos 

auxiliam muito. 

        É exatamente disso que a vida é feita: de momentos! Momentos os quais 

temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado, por 

algum motivo. Nunca esquecendo o mais importante: nada na vida é por 
acaso... 

          Chico Xavier 

                                                                                                                                

     

A preocupação nada lhe dá, mas tudo pode lhe tirar. 

Viva cada minuto do seu tempo como se fosse o último de sua existência. 

O amanhã deixe para Deus, porque Deus deixa o hoje para você. 

                                   

Não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal. 

O que ao ser acontece é resultado do que ele fez de si mesmo, 

e nunca do que Deus lhe faz, como apraz aos pessimistas, 

aos derrotistas é cômodo afirmar. 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
O santo não condena o pecador. Ampara-o sem presunção. 
 
O sábio não satiriza o ignorante. Esclarece-o fraternalmente. 
 
O iluminado não insulta o que anda em trevas. Aclara-lhe a senda. 
 
O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. 
 
O bom não persegue o mau. Ajuda-o a melhorar-se. 
 
O forte não malsina o fraco. Auxilia-o a erguer-se. 
 
O humilde não foge ao orgulhoso. Coopera silenciosamente, em favor dele. 
 
O sincero a ninguém perturba. Harmoniza a todos. 
 
O simples não critica o vaidoso. Socorre-o, sem alarde, sempre que necessário. 
 
O cristão não odeia, nem fere. Segue ao Cristo, servindo ao mundo. 
 

De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz.  
André Luiz 

EM VERDADE 

Gotas de Orvalho 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
O amor é a base do ensino. 

Professor e aluno, cooperação mútua. 

O auto-aprimoramento será sempre espontâneo. 

Disciplina excessiva, caminho de violência. 

A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado. 

Indagação ociosa, dúvida enfermiça. 

Egoísmo nalma gera temor e insegurança. 

Evangelho no coração, coragem na consciência. 

Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. 

Não existe vocação compulsória. 

Toda aula deve nascer do sentimento. 

Automatismo na instrução, gelo na ideia. 

A educação real não recompensa nem castiga. 

A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a 

responsabilidade pessoal do aprendiz. 

EDUCAÇÃO 



Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da 

madureza. 

Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. 

Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. 

Lar, primeira escola; pais, primeiros professores; primeiro dia de 

vida, primeira aula do filho. 

Pais e educadores! Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto 

do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, 

na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores de 

Vida.  

André Luiz 

 
 
A fé viva não é patrimônio transferível. É conquista pessoal. 
 

A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta. É realização íntima. 

 
A graça do Céu não desce a esmo. Tem que ser merecida. 

 
A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos 

executá-la por nós mesmos. 
 

A fortaleza moral não é produto de rogos alheios. Provém do nosso esforço na 
resistência para o bem. 

 

A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio. É fruto de 
compreensão mais alta. 

 
O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo. É fonte cristalina e inexaurível do 

espírito eterno. 
 

O conhecimento real não é construção de alguns dias. É obra do tempo. 

 
O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa-

vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. 
 

A proteção da Esfera Superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos 
na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz!...  

Chico Xavier 
 
 
 

PROBLEMAS PESSOAIS 

 



 
 

Ontem passado.  

Amanhã futuro.  

Hoje agora. 

Ontem promessa.  

Amanhã probabilidade. 

Hoje ação. 

Ontem parecia.  

Amanhã quem sabe?  

Hoje sem dúvida. 

Ontem anseio.  

Amanhã mudança.  

Hoje oportunidade. 

Ontem sementeira.  

Amanhã colheita.  

Hoje seleção. 

Ontem  não mais.  

Amanhã talvez.  

Hoje sim. 

Ontem foi.  

Amanhã será.  

Hoje é. 

Ontem experiência adquirida. 

Amanhã lutas novas.  

Hoje, porém, é a nossa hora 

de fazer e de construir.   

Emmanuel 

 

 

 

HOJE SIM 

 


