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Migalha
Francisco Cândido Xavier
Emmanuel
“ O Livro cristão é alimento da vida eterna”.
André Luiz - Mensagens Esparsas

Caro amigo:
Se puderes ajude as instituições de caridade adquirindo
os livros, pois os direitos autorais dos mesmos à elas
são destinadas.
Que Jesus o abençoe
Muita Paz
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Migalha
Leitor amigo,
Não estranhes quanto ao tamanho
mirim deste livro. Lembremo-nos de
que a MIGALHA de pão é capaz de
amparar o faminto e de que a gota
minúscula
de
medicamento
e
suscetível
de
suprimir
a
dor
desesperadora
de
um
doente
necessitado de urgente cirurgia. Aqui
também, neste volume pequenino, é
possível que encontres a chave de
algum problema que até agora se te
afigurou sem caminho ou sem solução.
Emmanuel
Uberaba, 27 de agosto de 1992.

4

Confiando Sempre

Peçamos ao Senhor que nos sustente
as forças na desincumbência dos
compromissos assumidos e que
prossigamos adiante no campo de
nossas abençoadas lutas, com a
certeza de que o Divino Benfeitor
jamais nos abandona.
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Confiança e Amor
Um dia, o homem, cansado de errar,
depois de caído no despenhadeiro das
próprias faltas, perguntou ao Senhor:
-Amado Mestre, por que não te
compadeceste de mim, se te entreguei
toda a minha confiança?
E, embora estivesse muito longe, ouviu
a voz do Senhor, que lhe respondeu, na
acústica da consciência:
-Ah!
Bendito
companheiro
de
minh’alma,
por
que
não
te
compadeceste de mim, que te espero
com tanto amor?
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Corações

Aprendamos a compreender
sermos compreendidos.

para

Se encontrares alguém na estrada que
te apareça com capa de inimigo ou
com máscara de ofensor, silencia e não
condenes.
Convençamo-nos de que não existem
corações de mármore, e, sim, corações
retalhados de dor.
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Rendimento
Leve auxílio que estendas:
Mais apoio a servir-te.
A esperança que espalhas
É uma estrela a esperar-te.
Dor que tires dos outros,
Prova de que te afastas.
Doar felicidade
é retratá-la em nós.
Olha a semente humilde
e a colheita dos frutos.

Todo bem rende o bem
pelas contas de Deus.
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Prece de Paz
Senhor Jesus!
Em teu amor infinito,
concede-nos a tua paz.
Ensina-nos a viver e a servir
em paz.
Conserva-nos os corações no
caminho da paz.
Auxilia-nos a compreender-nos
uns aos outros no clima da paz.
Senhor!
Em tua misericórdia,
abençoe-nos com a tua paz,
agora e sempre.
Assim seja.
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Perto de nós
Ama o lugar em
Providência te situa.

que

a

Divina

Distribui simpatia e bondade para com
todos aqueles que te desfrutam a
convivência.
Aproveita as tuas oportunidades de
trabalho.
Na Terra, chega sempre um instante no
qual reconhecemos que os afetos mais
queridos e as situações mais valiosas
estiveram sempre perto de nós.
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Oferenda
Se sofres provações,
Deus te resguarde a fé.
Ante as lutas alheias,
Deus te sustente a paz.
Se a fadiga te alcança,
Deus te resguarde a força.
Quando a sombra te envolver,
Deus te ilumine a estrada.
Se caíste em caminho,
Deus te ampare e levante.
Por mais pedra à frente,
Segue e confia em Deus.
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Ouro de luz

Todos nós, na viagem
evolução, estamos na mina
aperfeiçoamento.

da
do

Trabalha e não te aflijas.
Através do barro de nossos
próprios instintos, do cascalho das
provas, da trituração da crítica e da
água do suor e das lágrimas, é que
recolheremos o ouro de luz da
experiência.
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Deus sabe
Deus conhece, em verdade,
todos os sofredores.
Não acuses ninguém pela dor
que há nas ruas.
Não agraves a luta das
crianças sem lar.
Não faças julgamento de
supostos culpados.
O que o Céu quer saber é o
que fazes no bem.
Não condenes, ampara.
Deus acredita em ti.
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Aula de paz

Há coragem para variadas situações,
disse o mentor da Vida Maior.
Temos a coragem de esquecer as
ofensas, aquela de sofrer por amor a
determinadas criaturas, aquela outra
de
arrostar
com
as
próprias
dificuldades sem perder a esperança,
mas, ao nosso ver, a coragem maior é
a de aceitar os nossos erros no
caminho para o Senhor, receber
críticas com humildade, sofrer em
razão dessas nossas faltas, tudo fazer
ao nosso alcance a fim de corrigir-nos
com paciência, sem perdera o bom
ânimo, e seguir para a frente.
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Pausa Justa

Quando a conversa se fizer
excessivamente acalorada, silencia
alguns momentos e pensa um tanto
mais.
Quem pára de discutir começa a
compreender.
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Passado
Segue. Não te detenhas nas
sombras que se foram.
Angústia e depressão?
Não desperdices tempo.
Fita a luz da manhã
renovando-te a senda.
Faze o bem que puderes,
prestigiando as horas.
Ama, serve e perdoa.
Foge à tristeza inútil.
O que passou pertence aos
domínios de Deus.
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Notas de começo
Orientação para o serviço da fé?
Cada dia, fazer um horário mesmo curto,
para estudo e meditação.
Perdoa - mas perdoa com total esquecimento - qualquer ofensa recebida.
Não grites. Fala auxiliando para o bem.
Serve sem queixas. Não conserves ressentimentos e malquerenças.
Aprende a tolerar as pessoas que te
pareçam difíceis para que os outros te
tolerem nos instantes em que teus
sentimentos talvez se façam amargos.
Reparte com o próximo, pelo menos, o
mínimo do máximo de que estejas
dispondo.
Age para o bem tanto quanto puderes.
Em qualquer circunstância, dá o teu
recado sem aspereza.
Lembra-te: o relógio não pára e a fim de
realizares o que tens a fazer, é sempre
um pouco mais tarde do que pensas.
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Posses
Dinheiro, corpo e tempo, busca
usá-las no bem.
Transfere-se a fortuna de uma
casa a outra casa.
O corpo se desgasta na
passagem do tempo.
Patrimônio que ajuntes, deixarás
entre heranças.
Segundo as leis de Deus, tens
somente o que dás.
O que deres aos outros é o
que terás contigo.
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Deus virá!

Sejam quais forem as aflições e os
desafios da estrada, nunca te deixes
intimidar pela força das trevas.
Faze brilhar no próprio coração a
mensagem inarticulada do amor eterno
que a luz dos céus abertos te anuncia,
cada manhã, de horizonte a horizonte:
Deus virá!
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Pelas próprias obras
O mundo é a oficina.
O corpo é a ferramenta.
A existência é a oportunidade.
O dever a executar é a missão a
cumprir.
O pensamento escolhe.
A ação realiza.
O homem conduz o barco da vida com
os remos do desejo e a vida conduz o
homem ao porto que ele aspira a
chegar.
Eis porque, segundo as leis que nos
regem, “a cada um será dado pelas
próprias obras”.
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Ante o Além
A vida não termina
onde a morte aparece.
Não transformes saudade em
fel dos que se foram.

Eles seguem contigo,
conquanto de outra forma.
Dá-lhes amor e paz, por muito
que padeças.

Eles também te esperam
procurando amparar-te.
Todos estamos juntos,
na presença de Deus.
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Ato de louvor
Pela bênção de trabalhar,
Pelo dom de servir,
Pela fé que nos guarda,
Pela crise que nos instrui,
Pelo erro que nos descobre,
Pela dor que nos corrige,
Pela esperança que nos alenta,
Pela coragem que nos fortalece,
Pela prova que nos define,
Pelo esforço de aceitar-nos,
Pelo anseio de elevação,
Pelo benefício do sofrimento,
Pelo apoio dos amigos,
Pela observação dos adversários,
Por todo o bem que nos envias,
Por tudo o que nos permites aprender,
E por todos os encargos que
nos dás a cumprir,
Sê louvado, meu Deus!
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Aviso do Tempo

O Tempo endereça às criaturas o
seguinte aviso, em cada alvorecer:
-“Certamente, Deus te concederá
outros dias e outras oportunidades de
trabalho, mas faze agora todo o bem
que puderes, porque dia igual ao de
hoje só terás uma vez”.
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Apoio infalível

Talvez estejas só, lembrando as
próprias perdas.
A fortuna deixou-te, as
vantagens caíram...
Os bens que já se foram já
nem sabes contar!
Viste portas fechadas e amigos
debandando...
Mas não te lamentes. Serve.
Acharás vida nova.
Se todos te abandonam,
abandona-te a Deus.

