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Súplica da criança 

 

Disseram os homens que me queriam tanto, mas ao atingir-

lhes a casa, não dialogaram comigo, segundo as minhas 

necessidades. 

Quase todos me ofereceram um berço enfeitado, mas poucos 

me deram o coração. 

Afirmam que devo procurar a felicidade, entretanto, não sei 

como fazer isso, se os vejo a quase todos sofrendo e rebelando-

se por não aceitarem as disciplinas da vida. 

Escuto-lhes as lições de paz, contudo, acompanho-lhes as 

rixas em vista de estarem sempre exigindo o maior quinhão de 

recursos da terra. 

Recomendam-me buscar a alegria, mas, muitas vezes, 

observo que está misturado de lágrimas o leite que me 

estendem. 

Erguem palácios para mim, no entanto, entre as paredes 

dessas mansões coloridas e belas, renovam, a cada dia, 

reclamações e queixas que não sei compreender, nem registrar. 

Explicam que preciso praticar o perdão e, ao mesmo tempo, 

muitos me mostram como exercitar a vingança. 

Senhor!... 



Que será de mim, neste grande mundo que construíste entre 

as estrelas, sempre adornado de flores e aquecido de Sol, se os 

homens me abandonarem? 

Faze que eles reconheçam que dependo deles como o fruto 

depende da árvore. E, tanto quanto seja possível, dize-lhes, 

Senhor, que terei comigo apenas o que me derem e que posso 

ser, enquanto estiver aqui, unicamente o que eles são. 

Meimei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Jesus, o Educador por Excelência, prossegue, paciente, amando-nos e 

educando-nos, havendo aceitado apenas o título de MESTRE porque, em 

verdade O é.” Joanna de Ângelis. 

 
 

        A educação é fenômeno presente em todas as épocas. O pajé que 

ensina, o guru que orienta, o mestre que transmite lições, são 

educadores diversos através dos tempos. 

        A verdadeira educação ocorre no íntimo do indivíduo, sendo um 

processo verdadeiramente transformador. 

        Qual semente que sai do fruto e semelhante à vida que esplende 

saindo da semente, quando os fatores são-lhe propícios, a 

educação é mecanismo semelhante da vida a serviço da Vida. 

        É certo que o homem se apresenta imperfeito, por enquanto, 

todavia é, potencialmente, perfeito, e, à educação, compete o papel 
de desenvolvê-lo. 

Joanna de Ângelis 

  

  

 

Hoje a luz do presente  

Dia como este dia 

Em toda a vida 

Terás este somente 

Recorda isso 

E atende todo o bem que desejes fazer 

Prestação de serviço em socorro de alguém 

Atenção no dever 

Felicidade e paz 

Esperança e carinho 

Que aspires a plantar em lances do caminho 

Alegria, favor, 

Dádivas que pretenda ofertar. 

Relações que precisa recompor 

Gentilezas no lar 

Trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe 

Somente Hoje 
 

 



revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de 

estima e consideração 

Apoio espiritual em simples frases nas tarefas que 

abraces e abençoes 

Que nada disso atrases, nem deixes que fazer para 

depois 

Por que o tempo não volta 

Contando sempre aquilo que se fez 

E dia igual à hoje, só terás uma vez. 

"Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia 

de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Basta a 

cada dia a sua própria aflição". EMMANUEL  

 

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 n’alma 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. 

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 

Educação 

 



lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito 
para as esferas superiores de Vida. 

André Luiz 

 
 

 
 

 
“Três verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas 
luminosas em nosso caminho: Aprender, Servir e Cooperar. 
 
Três atitudes exigem muita atenção: Analisar, Reprovar e 
Reclamar. 
 
De três normas de conduta jamais nos arrependeremos: 
Auxiliar com a intenção do bem, Silenciar e Pronunciar frases 
de bondade e estímulo. 
 
Três diretrizes manter-nos-ão, invariavelmente, em rumo 
certo: Ajudar sem distinção, Esquecer todo mal e Trabalhar 
sempre. 
 
Três posições devemos evitar em todas as circunstâncias: 
Maldizer, Condenar e Destruir. 
 
Possuímos três valores que, depois de perdidos, jamais serão 
recuperados: A hora que passa, A oportunidade e A palavra 
falada. 
 
Três programas sublimes se desdobram à nossa frente, 
revelando-nos a glória da Vida Superior: Amor, Humildade e 
Bom ânimo. 
 
Que o Senhor nos ajude, pois, em nossas necessidades, a 
seguir sempre três abençoadas regras de salvação: Corrigir 
em nós o que nos desagrada em outras pessoas, Amparar-nos 
mutuamente, Amar-nos uns aos outros.” 
CHICO XAVIER 
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"NÃO SE PREOCUPE SE OS OUTROS EM VOLTA NÃO ESTÃO FAZENDO O MELHOR QUE 

PODEM. PREOCUPE-SE APENAS EM VOCÊ MESMO DAR O MELHOR DE SÍ. 

FAZENDO O MELHOR, VOCÊ ESTARÁ AUTOMATICAMENTE FAZENDO COM QUE OS OUTROS 
QUE ESTÃO À VOLTA SE LEMBREM DE QUE ELES TAMBÉM PODEM FAZER O MELHOR " 

Thich Nhat Hanh 

 
 

 
 

Prezados irmãos, dado às obras que a Associação precisa realizar 

para melhor acolher aqueles que a procuram, algumas pessoas nos 

têm abordado no sentido de colaborar com a Casa, auxiliando nas 

despesas desta instituição; assim orientamos a todos aqueles que se 

disponham a tal, somente o façam através dos responsáveis pela 

Casa e procurem nossa Secretaria.  Saibam que a Associação é uma 

instituição sem fins lucrativos e que toda a assistência por ela 

prestada é absolutamente gratuita. Aos senhores médiuns (efetivos) e 

conselheiros, informamos que deverão procurar a Secretaria para 

atualizar seus cadastros e tomar ciência das obras que se pretende, 

pois são para benefícios de todos e manutenção do Patrimônio legado 

pelos fundadores  

AVISO 
 

Gotas de Orvalho 
 

 


