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ORAÇÃO DA CRIANÇA  

 

Amigo: 

Ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues 

ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. 

Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua 

obra... 

Em tua companhia estou na condição da argila nas mãos do oleiro. 

Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa... 

Amanhã, porém, serei tua própria realização. 

Corrige-me, com amor, quando a sombra do erro envolve-me o 

caminho, para que a confiança não me abandone. 

Protege-me contra o mal. 

Ensina-me a descobrir o bem, onde estiver. 

Não me afastes de Deus e ajude-me a conservar o amor e o 

respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me 

cercam. 

Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. 

Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto à plantinha tenra 

precisa da água para prosperar e viver. 



Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. 

De ti depende que eu seja pior, ou melhor, amanhã. 

Emmanuel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
“Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de 

experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O 

Espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se 

e engrandecer-se por dentro.” Chico Xavier   

 



 
Não condenes o mundo, ao invés de ampará-lo. 

A mesa que te nutre, veio da própria Terra. 

Flores fazem perfume, na química do chão. 

Olha a lagarta humilde, dando a seda custosa. 

A Terra pede auxílio, não reclama censura. 

Não te esqueças de que o mundo é criação de 

DEUS. Emmanuel   

 

LIÇÃO DE VIDA  

 
“A MAIS RICA DE TODAS AS PESSOAS, É AQUELA QUE 

SE CONTENTA COM O QUE TEM.” Robert C. Savage  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos querem ser felizes, viverem melhor. 

Entretanto, ouçamos a experiência. 

A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalha, não 

daqueles que se acumulam inutilmente. 

Tanto isto é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem 

 
 

VIVER MELHOR 



possuir nenhuma. 

Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. 

Conquanto às vezes sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos 

para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. 

A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora que 

venhamos a realizar para os outros. 

A vida é dom de Deus em todos. 

E quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é 

participar, progredir, elevar, integrar-se. 

Se aspiramos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de 

todos. 

Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vista. 

Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. 

Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. 

É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma 

escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. 

Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. 

Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. 

Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos fará 

receber o melhor dela própria. 

Seja feliz, fazendo os outros felizes. 

Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe 

contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus. 

Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda 

se acha na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuitos, 

o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz que aprendam a sair de si 

mesmos e a servirem também. 
André Luiz   

 
 
 
 

 Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de 

conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. 

Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza 

dos sentimentos. 

Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que 

aperfeiçoa as maneiras. 

Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço 

próprio que anula o defeito íntimo. 

Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos 

princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. 

Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas 

igualmente as virtudes comprovadas, na luta objetiva, que enriqueçam a 

consciência eterna. 

Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o 

entendimento imperecível. 

Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. 

NÃO SOMENTE 

 



Não apenas flores, mas também frutos. 

Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. 

Não só teoria excelente, mas também prática santificante. 
Chico Xavier 

 
 
 

 

 

 Se você deseja ser cristão efetivamente: 

 

perdendo, vencerá na batalha humana; 

 

cedendo, obterá os recursos de que precisa; 

 

trabalhando, conseguirá a felicidade própria; 

 

perdoando, edificará em torno de si mesmo; 

 

libertando, conquistará os outros; 

 

suportando, resistirá na tempestade; 

 

renunciando, ganhará tesouros imortais; 

 

abençoando, salvará muitos; 

 

sofrendo, terá mais luz; 

 

sacrificando-se, encontrará a paz; 

 

suando, purificar-se-á; 

 

amando, iluminará sempre. Chico Xavier  
 

 

 

 

O pensamento é uma força criadora de vida e, portanto, se usado de forma irresponsável, 

poderá arcar com graves consequências. 

Muitas enfermidades iniciam-se no pensamento de ódio, de vingança, que se aloja nos órgãoes 

do perispírito e termina por transferir-se ao corpo físico. 

SE VOCÊ DESEJA 
 

GOTAS DE ORVALHO 
 



Rinaldo de Santis 

 


