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Mãe Sozinha 

 
Dizem "mulher da alegria", 
Quando ela passa na rua; 
A pobre mãe continua, 
Os olhos fitos no chão!... 
Quanto fel, quanta agonia 
Nessa mulher que condenas!... 
Ninguém lhe conhece as penas 
Cravadas no coração. 

Tristeza no desconforto, 
Sem palavra que a revele, 
Trapos dourados na pele, 
Traz a angústia por dever. 
Viúva de um vivo morto, 
Ei-la que segue sozinha, 
Tem ao longe, a pobrezinha, 
Um filho quase a morrer. 

Já bateu a tanta porta, 
Já pediu a tanta gente!... 
Dói-lhe a ferida pungente. 
De ter sido mãe sem lar; 
Abatida, semimorta, 
Apenas vê no caminho... 
A febre e a dor do filhinho... 
Que a morte lhe quer roubar. 

Tu que cresceste na estrada, 
Desde o berço de ouro e rendas, 
Entre mimos e oferendas 
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De paz, segurança e luz, 
Fita essa mãe desolada, 
Na penúria que a consome... 
Talvez que ela tenha fome. 
Ao peso da própria cruz. 

Não lhe zombes da amargura, 
Também foi criança, um dia, 
Brincava, estudava e ria, 
Rosa ao fulgor da manhã; 
Também foi bela e foi pura, 
Hoje, nas mágoas que trilha, 
Podia ser nossa filha 
Assim como é nossa irmã. 

Mãe na dor!... Bendita seja!... 
Escrava de toda hora, 
Honra as lágrimas que chora, 
Nas dores por onde vai!... 
Sem esposo que a proteja, 
Sem arrimo, sem tutela, 
Em Deus que sofre com ela 
Encontra a Bênção de Pai.  
                                                                                                    Chico Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 “Mãezinha - planta celeste, anjo que chora sorrindo, teu filho é a flor 
que puseste no ramo de um sonho 
lindo.”                                                                                                                            Meimei 

 
 

 O mundo será feliz quando a mulher, sem receio, abrir a porta da casa 
aos órfãos do lar alheio. 

 Mãe feliz aguça o ouvido ante os que vão sem ninguém... Cada pequeno 
esquecido é teu filhinho também. 

 Não olvides que a criança, no caminho, vida a fora, vai devolver-te, mais 
tarde, o que lhe deres agora.  

                                                                                                                                
                                                                                                   Chico Xavier 

 
É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que 
nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, no 
enriquecimento de nós mesmos. 
Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de 
terra onde a Providência Divina nos situou. 
Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, 
exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da 
simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. 
Quem não sabe ser útil não corresponde à Bondade do Céu, não atende 
aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a 
dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. 
O trabalho é uma instituição de Deus.  
                                                                                                                                
                                                                                                            Meimei 

   

A BÊNÇÃO DO TRABALHO 

 



 
Quando ofertarmos, possuímos. 
Quando recebemos, tornamo-nos devedores. 
A Felicidade em poder repartir é sempre maior do que aquela que convida 
a acumular quando o próximo tem carência. 
A semente que sem negar a sucumbir na terra, para desdobrar-se na vida, 
morre na inutilidade. 
Todavia, a que perece esmagada no solo, revive com exuberância. 
Toda doação é uma sementeira para o futuro, que a vida se encarrega de 
multiplicar. 
Há moedas esquecidas que se podem tornar dádivas de importância, tais 
como a hospitalidade fraternal, a expressão de cortesia, o gesto de 
amizade, a participação no sofrimento alheio, o sorriso gentil, que não 
custam dinheiro, e, em certos momentos, são mais valiosos do que ele. 
A caridade que se converte em triunfo pessoal naquele que a recebe, é 
sempre luz inapagável na vida de quem a pratica. 
Vive com otimismo na confiança integral em Deus e distribui alegria por 
onde passes. 
Não deixes ninguém afastar-se de ti, sem que leve um traço de 
bondade ou um sinal de paz da tua vida. 
Quem se aproximou de Jesus, nunca mais foi o mesmo, jamais O 
esqueceu. 
                                                                                                                                
                                                                                            Joanna de Ângelis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ARTE DE DOAR 

 



 
No cantinho de um terreiro, sentado num banquinho, fumando o seu cachimbo, 
um triste 
Preto-Velho chorava. 
De olhos molhados, esquisitas lágrimas desciam-lhe pelas faces e, não sei 
porquê contei-as... foram sete. 
Na incontida vontade de saber, aproximei-me e interroguei-o: 
Fala, meu Preto Velho, diz ao seu filho o porquê externas assim uma tão visível 
dor? 
E ele, suavemente respondeu: 
-"Estás vendo esta multidão de pessoas que entra e sai? As lágrimas contadas 
são distribuídas a cada uma delas...  
A primeira eu dei a estes indiferentes que aqui vem em busca de distração, 
para saírem ironizando aquilo que suas mentes ofuscadas não conseguem 
conceber. 
A segunda a estes eternos duvidosos que acreditam desacreditando, na 
expectativa de um milagre que os faça alcançar aquilo que seus próprios 
merecimentos negam. 
A terceira distribui aos maus, aqueles que somente procuram a Umbanda em 
busca de vingança desejando sempre prejudicar a um seu semelhante.  
A quarta aos frios e calculistas que sabem que existem uma força espiritual e 
procuram beneficiar-se dela de qualquer forma e não conhecem a palavra 
gratidão. 
A quinta chega suave, tem o riso e elogio da flor dos lábios, mas se olharem 
bem o seu semblante verão escrito: creio na Umbanda, nos teus Caboclos e no 
teu Zambi, mas somente se vencerem o meu caso ou me curarem disto ou 
daquilo. 
A sexta eu dei aos fúteis que vão de centro em centro, não acreditando em 
nada, buscam 
aconchegos e conchavos e teus olhos revelam um interesse diferente. 
A sétima, filho, notas como foi grande e como deslizou pesada, foi a última 
lágrima, aquela que vive nos olhos de todos os Orixás, fiz doação desta aos 
médiuns vaidosos que só aparecem no centro, em dia de festa e faltam às 
doutrinas, esquecem que existem tantos irmãos precisando de caridade e 
tantas criancinhas precisando de amparo material e 
espiritual. 
E assim meu filho, para estes todos é que viste minhas lágrimas caírem uma a 
uma. 

 
O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se a criatura ao 
esforço de equipe na obra a realizar. 

AS 7 LÁGRIMAS DE UM PRETO VELHO 

 

DEVER E TRABALHO 

 



Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da 
realidade. 
Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, 
espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores. 
A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por 
dentro. 
Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si 
mesmo. 
Servir além do próprio dever não é bajular e sim entesourar apoio e 
experiência, simpatia e cooperação. 
Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso 
compreender para sermos compreendidos. 
Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se 
transforma na alegria do trabalhador. 
                                                                                                                               

                      Chico Xavier- André Luiz 


