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Não queria escrever-lhes uma carta de lágrimas. Choro por choro, já
tivemos o maior no
dia em que a gente se despediu, e os choros menores devem ser extintos
no nascedouro,
para que a paz nos acompanhe na união geral, que será o maior
acontecimento para o
futuro.
Marcelo Antônio La Serra

A morte, ao que parece, é cercada por leis de Compaixão Divina, porque me
rendi a um
sono providencial, qual se houvesse sorvido uma taça enorme de
sedativos...
Alexandre Augusto Pandolfelli

Tanta gente me brindava com o melhor carinho e, bafejava por estas
manifestações de
bondade, atravessei tratamentos diversos, até que o Antenor chegasse para
renovar a
minha felicidade.
Queridas filhas, cheguei a pensar que éramos noivos outra vez e foi com
lágrimas de
alegria que agradeci a Deus por todas as estradas que atravessamos no
mundo...
Nayá S. de Amorim

A Escola Jesus Cristo é para nós uma bandeira que nos honra a existência aí
no Plano
Físico e no Plano Espiritual, e não podemos esquecer a afirmativa do
Apóstolo Paulo,
quando nos assevera: ”Jesus Cristo é o vencedor de ontem, de hoje e para
sempre”.
Clovis Tavares
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A saudade é nossa, saudade que se nos fará benção de alegria, quando
estivermos junto à
cabeceira dessa ou daquela criança doente, diligenciando o encontro de
recursos para
libera-la de qualquer comprometimento com as medidas violentas que
tantas vezes
desfiguram as esperanças de uma vida simples e sã.
Carlos Eduardo

Nunca vi árvores sustentando folhas mortas e nem águas paradas que
possam ajudar a
terra. Tudo é movimento e tudo é esperança.
Douglas Labate

Imagine que esperei tanto pela entrada nos Planos do Céu, embora não
desejasse morrer.
E quando me vi sem a nossa casa, filha querida, compreendi que o Céu é o
amor com que
nos queremos uns aos outros.
Emília Rodrigues

Lembrem-me com a esperança que me iluminava o coração e retirem a
tristeza de cima
de nossas recordações para que haja um novo amanhecer para nós.
Mauro Antônio Campos Paiva

Morrer não significa acabar.
Estou rente com a família, e assim que as lágrimas diminuírem, penso que
vou trabalhar
muito.
Antonio Carlos Escobar
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Minha mãe, minha amada mãezinha Ebe.
Eu quero lhe pedir para não chorar.
... Fique tranqüila, Deus está conosco.
Alberto Corradi

Peço-lhe que não registre qualquer falta de notícias minhas, porque coração
a coração,
vivemos na mesma faixa de sentimentos e idéias, à maneira de duas
árvores que se
apóiam uma na outra.
Marco Antônio Araújo

É preciso fazermos força e aceitar a luta que se nos oferece.
Henrique Emmanuel Gregoris

Mãezinha querida...
Seu filho tem frio, aquele frio com que chegou ao seu colo, necessitando de
tudo. Frio de
saudade que o sol do amor faz desaparecer.
Augusto Cezar Netto

Nunca haverá separação entre os que se amam...
Maria Helena Marcondes

Mãezinha...
Recebemos o que damos em nosso próprio mundo íntimo e aquilo que
acumulamos, sem
coragem de auxiliar aos outros, se transforma em grilhões que nos
prendem às questões
daí.
Paulo Henrique Dantas Bresciani
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Pais queridos,
à maneira de tantos filhos transferidos para cá recentemente, pedi e me foi
concedida a
oportunidade de permanecer mais perto dos entes amados, cooperando e
agindo em
tarefas do bem...
Francisco Savério M. S. E. Orlandi

...Mas o amor cresceu e cresce cada vez mais. E é no amor que vivemos,
porque o amor é
a presença de Deus.
José Roberto Pereira da Silva

A vida é um tesouro de Deus e todos estamos ricos de trabalho e
esperança, fé e
conhecimento.
José Roberto Pereira da Silva

Se provações aparecem, estamos em dia com as orações de confiança em
Deus, sabendo
que terminarão em tempo breve; se obstáculos repontam do caminho,
lembramo-nos para
logo de que prosseguimos juntos, trabalhando uns pelos outros; nas horas
de insegurança,
recorremos à inspiração para resolver os mais intrincados problemas com
as sugestões do
Mais Alto; e sobretudo, quando surpresas dolorosas se destacam no
cotidiano, a certeza
de que não nos separamos nos dá forças novas, auxiliando-nos a suportar
com paciência
qualquer tipo de violência que se nos faça.
José Roberto Pereira da Silva

Sim, Mãezinha, as estrelas brilharão outra vez para nós.
José Roberto Pereira Cassiano
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Estou ainda na posição da discípula iniciante no conhecimento da
Espiritualidade, mas
logo possa obter recursos para ser útil, creia, Mãezinha Marta, que estarei
ao seu lado
para colaborar consigo em todos os afazeres, nos quais a minha presença
ou a minha
influência se lhe façam proveitosas.
Abrace a vovó Carlita por mim e receba o beijo de muito carinho e de muita
gratidão de
sua filha do coração, sempre mais sua filha, por ser a sua,
Cláudia Cunha

Mamãe, façamos o trato de trabalhar muito, sobretudo com as nossas
próprias mãos,
costurando agasalhos ou com a nossa voz dialogando com tanta gente
miúda que se vê
sem apoio.
Érika dos Santos Soares

...Mas venho assim mesmo, sem ser notado por seus olhos queridos, para
suplicar: Mamãe, viva para nós, existe outra vida; seu filho não morreu.”
José Tadeu Banchi

Tudo está na pauta dos Desígnios Dividos e só nos resta aceitar o
inevitável.
Wilson Guerreiro Pedra

...Faço um tapete mágico que me transporta ao futuro, no qual nos
veremos de novo juntos.
Entretanto, sei que para merecer tanta ventura, precisamos prosseguir
amando e servindo, acolhendo os corações aos quais possamos ser úteis e cooperando
na felicidade dos outros.
Rogo com insistência para que estejamos corajosos e animados na
convicção de que Deus
jamais nos abandona.
Álvaro Gonçalves
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As análises psicológicas são todas respeitáveis, mas se podemos efetuar a
auto-observação,
colocando nisso todo nosso cabedal de boa vontade e de calma,
convertendo as nossas
forças em serviço do bem ao próximo, conseguimos traçar os nossos
próprios esquemas de
revisão íntima, a fim de emergirmos sempre mais seguros de nós mesmos e
qualquer
mergulho, no mundo imenso de nós próprios.
Docílio de Miranda Souza

Peço-lhes para aceitaremos os fatos da vida com alegria e fé no Poder
Divino.
Hamílton dos Santos

Vivam, meus queridos pais.
Vivam para fazer o bem. Quando os seus recursos estiverem amparando
outros rapazes,
podem crer, o senhor e a mamãe, que estão ajudando a mim.
Maurício de Lima Basso

O tempo é a força de Deus em ação.
Abdo Jauid Feres

Hoje sou muito mais seu do que ontem e posso colaborar em suas tarefas,
com
possibilidades de tempo e atenção que antes, nem de leve supunha pudesse
obter algum dia.
Henrique Emanuel Gregoris

Agora estou melhor.
Morrer é acordar.
Ontem foi noite, hoje é um novo dia.
Ilda Mascaro Saullo
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Que o Pai Todo-Misericordioso nos abençoe e nos inspire a vida, para que
lhe aceitemos os
desígnios, servindo sempre na Seara do Bem, de maneira a construirmos
com segurança a
nossa Vida Melhor.
Lincoln Prata Lóes

Notando que os pais dedicados me ofereciam mãos abençoadas ao novo
trabalho, em que o
apoio aos necessitados é o nosso objetivo, adquiri melhoras inesperadas
que me
transformam hoje no filho agradecido e companheiro de ação constante na
lavoura do bem.
Djalma Pompeu de Camargo Rangel

Estamos sempre juntos. Creiam nisso para que a realidade não seja uma
luz distante de
nosso convívio espiritual.
Heitor José Morina

Os filhos e as mães estão interligados mesmo além da morte do corpo,
através dos fios
invisíveis de amor que o tempo não desgasta.
Joaquim Afonso Carvalho

Estamos informados de que se projeta o levantamento de um refúgio para
crianças
abandonadas e consideramos esse plano sensacional.
Se cada grupo de pessoas afins umas com as outras deliberasse fazer o
mesmo, em breve
tempo teríamos solucionado aí na Terra física o problema dos menores
infelizes.
Mauro Augusto Cacique Andrade
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Quem puder trabalhar e servir intensamente para o bem geral, sabendo que
se encontra nos
interesses da Divina Providência e não nos interesses próprios, estará em
caminho certo,
porquanto já nos atingirá o plano de ação sem o fardo de enganos e ilusões
que conturbam
muita gente.
Luiz Antônio Biazzio

Aprender a desfrutar, sem possuir negativamente, é a fórmula ideal para o
encontro com a
paz.
Luiz Antônio Biazzio

Lembrem-me aí com a benção da oração. Isso me será de grande valia.
Mauro Augusto Rocha

Mãe, não me retenha bagagens. Elas pesam excessivamente sobre o nosso
nome.
Guarde as nossas fotos e basta. Pertencemo-nos mutuamente e isso chega.
Wânia Nunes Russo

10

