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JESUS E OS MENINOS 

 
Divino Mestre ama as crianças com especial carinho. 
Ele sabe que os meninos e meninas do presente serão pais e mães no futuro. Sabe que 
todos os pequeninos de hoje serão os administradores, ministros, juízes, professores, 
médicos, advogados, artistas, escritores, artífices, lavradores, e operários de amanhã e, 
por isso, simboliza neles a esperança do mundo, onde o reino de Deus será edificado. 
Jesus reconhece que, se os meninos de agora quiserem, a Terra do porvir será melhor, 
mais sábia e mais feliz. 
É por essas razões que o Divino Senhor, se aguarda a compreensão e o concurso dos 
homens bons, também espera a cooperação das crianças fiéis. CHICO XAVIER 

 
 

 
"Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar àquela hora, vos 

lembreis de que já vo-lo tinha dito." Jesus 

Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto, podemos 

igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, 

desencarnados e encarnados. 

Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento 

individual. 

As escolas primárias não dispensam o habitual quadro-negro, destinado 

às demonstrações isoladas do aluno. 

À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, 

sem os recursos do plágio afetuoso, entre companheiros. 

Sobre a zona escura, o giz claro definirá, fielmente, a posição firme ou 

insegura do estudante. 

E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O 

homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se, indefinidamente, dos 

O QUADRO NEGRO 



bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as 

oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas; no entanto, lá vem 

"àquela hora" em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das 

realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro-negro das provas 

edificantes. 

Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem 

dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e 

formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus 

salientou o amor, por máxima glória, em todas as situações do 

apostolado evangélico e que, mesmo na cruz, depois de receber os 

fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na 

tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, 

entendimento e perdão. 

Oh! Vós, que ides ao quadro-negro das atividades terrestres, abandonais 

o giz escuro da desesperação! Escrevei em caracteres de luz o que 

aprendestes do Mestre Divino! Revela o próprio valor! Lembrai-vos que 

instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos! Abençoai o 

quadro-negro que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele 

podereis conquistar o curso maior!...EMMANUEL 

 

O homem está jornadeando num reino de luz. 

A Terra é um agregado gigantesco de átomos luminosa, através do movimento a 

que se vê impulsionada pelos princípios da gravitação. 

Todos os elementos conhecidos e aqueles outros ainda não catalogados na 

química tradicional se constituem na base da luz. 

Cada átomo, em si, é um sistema de força em que núcleos de energia e recursos-

satélites se aglutinam para a composição das formas em que a vida se manifesta. 

Todos os minerais, plantas e animais, sejam quais forem, se organizam em 

agentes de luz. 

Dos céus aos abismos, o clarão solar varre todos os recantos, fornecendo radioso 

alimento a tudo o que existe. 

Das usinas do Sol nas quais se nos entretecem as energias, emergem todos os 

ingredientes que asseguram a existência das criaturas, acalentando a vida que se 

eleva, em forma de inteligência, para os cimos da evolução. 

Apresentamos semelhante quadro de modo a certificar-nos de que as bases de 

todas as revelações da Sabedoria Divina se alicerçam na luz. 

Diz a Bíblia que o Criador, antes de tudo, fez a luz por elemento básico do 

Universo. 

Jesus nos adverte: – "Deixai que a vossa luz brilhe diante dos homens". 

E, nos domínios da luz, os filhos de Deus – nós outros, os espíritos eternos – 

vivemos imersos na luz, promovendo a construção de destino melhor, através do 

uso de nosso livre arbítrio. 

HERDEIROS DA LUZ 
 

 



Por isso mesmo, convém lembrar que os herdeiros da luz que somos todos – já 

que a luz é para cada um de nós aquilo que a corrente oceânica representa, em 

si, para o peixe que lhe atravessa os campos de força – temos conosco a faculdade 

de gerar a sombra. 

Acordemos para a luz, aplicando-a na formação de novas bênçãos de luz. 

Por muito que sejam sonegados pela inteligência interessada em domínio, os 

poderes espirituais que nos regem nunca receberam as dificuldades que 

assacamos contra eles, em forma de indiferença ou de injúria. 

Os mestres na escola compreendem os impulsos de agressividade da criança e 

os médicos num hospital não consideram as reclamações indébitas dos doentes. 

Urge avançar, melhorar, elevar, sublimar, e estamos convidados a isto. 

Exercer a caridade e a benevolência é criar mais luz; disseminar a concórdia e o 

progresso é estender a luz e ampliá-la. 

Perdão é sustentação da luz; esperança é a preservação dela. 

E, sobre todas as forças da Vida Espiritual a que nos é possível recorrer, o Amor é 

o Sol Divino irradiando, onde esteja tudo o que é belo e bom, grande e santo. 

Esperamos o futuro, esforçando-nos para que a luz de Deus em nós venha a 

brilhar cada vez mais. 

Muito próxima vemos a época em que as sombras de nossa própria alma – ou 

melhor, todas as sombras criadas por nós mesmos em nossas próprias almas – 

serão capituladas na patologia comum. 

Radiografaremos o novelo mortífero do ódio qual observamos a presença do 

carcinoma onde surja e se desenvolva. 

Fotografaremos a tristeza e o desânimo, a inveja e o ressentimento, e 

concluiremos com segurança sobre as calamidades de nosso próprio mundo 

íntimo, quando os nossos desequilíbrios de espírito estabelecem, dentro de nós 

e conosco, a introdução às doenças. 

E, por isso mesmo, a ciência curativa se baseará no amor, que o Cristo nos legou, 

isto é, no uso da luz de que dispomos para extinguir as trevas. 

Perturbar é ensombrar e construir será iluminar sempre. Abençoemos a Vida, a 

fim de iluminá-la. Aceitemos os nossos obstáculos e provas a fim de revestir de 

luz o caminho a trilhar. Ajustemo-nos às Leis Divinas. Deus é Amor e o Amor é 

Luz Divina. 

Todos são chamados a multiplicar os Valores de Deus em nossas mãos, porque, 

onde estivermos, somos todos nós de Deus, dentro da Vida e do Universo, 

aprendendo, pouco a pouco, a refletir Deus, criando o bem que é a luz 

permanente da Vida, em favor de nós mesmos. Sigamos adiante. E conservemos 

a certeza de que unicamente pela Ação do Bem de Todos conseguiremos traçar 

a senda para o Mais Alto, onde a Luz Divina nos reunirá e abençoará para sempre. 

BEZERRA DE MENEZES 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 

  

 
 

        Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado 

fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o 

acúmulo de pó. 

        Os companheiros que fogem às tarefas do amor são 

profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. 



         A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo 
algum, soube como convém saber. 

         É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a 
mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. 

         Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, 
esquecendo que é indispensável saber como convém. EMMANUEL 

 
 
 

Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que 
colocam a lição nos ouvidos. 

Não se trata de registrar meros vocábulos e sim fixar apontamentos que devem 
palpitar no livro do coração. 

Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. 
Os círculos doutrinários do Cristianismo estão repletos de aprendizes que não 

sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, 
sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o 

Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-
se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço 

justo. 
A maioria não pretende ouvir o Senhor e, sim, falar ao Senhor, qual se Jesus 
desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada 

um. 
São alunos que procuram subverter a ordem escolar. 

Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não 
podem cumprir. 

Não estimam ensinamentos. Formulam imposições. 
E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. 

Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a 
dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades 

eternas. 
Não poucos se revoltam, desencantados... 

Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. 
"Ponde minhas palavras em vossos ouvidos", disse Jesus. 

O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido 
alguma lição, ao acaso? 

CHICO XAVIER 

 

 

 

 

 

 

GUARDEMOS O ENSINO 
 

 



 

 

NINGUÉM PODE PERTURBÁ-LO, A NÃO SER QUE VOCÊ PERMITA. 

Paul Hanna 

 

O SUCESSO NÃO VEM DA MANEIRA QUE VOCÊ IMAGINA, 

ELE VEM ATRAVÉS DA MANEIRA COMO VOCÊ PENSA. 

Robert Schuller 

 

A ÚNICA COISA MAIS CONTAGIOSA QUE O ENTUSIASMO...  

É A FALTA DE ENTUSIASMO. 

Autor anônimo 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

GOTAS DE ORVALHO 
 

 


