


FICA SEMPRE UM POUCO DE PERFUME, NAS 
MÃOS QUE OFERECEM ROSAS, NAS MÃOS 

QUE SABEM SER GENEROSAS ... 



INTRODUÇÃO 

Selecionei aqui algumas mensagens de autores diversos, de que gostei e 

me fizeram bem, que você seja feliz com seus familiares, é o meu desejo. 

Chamei a estas mensagens de: COMO SER FELIZ. 

Como ser feliz? ... A fé, o amor, o cumprimento do dever, o perdão, a 

humildade, a sinceridade, tudo isso inspira tão bem "Como ser feliz". E a oração 

de São Francisco nos dá uma bela resposta: 

ORAÇÃO 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 

Onde houver ódio, que eu leve o amor. 

Onde houver ofensa que eu leve o perdão. 

Onde houver discórdia que eu leve a união. 

Onde houver dúvida que eu leve a fé. 

Onde houver erro que eu leve a verdade. 

Onde houver desespero que eu leve a esperança. 

Onde houver tristeza que eu leve a alegria. 

Onde houver trevas que eu leve a luz. 

6 Mestre, fazei que eu procure mais consolar 

que ser consolado; 

Compreender e ser compreendido; 

amar que ser amado. 

Pois é dando que se recebe; 

é perdoando que se é perdoado; 

e morrendo é que se vive para a vida eterna. 
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ORAÇÃO 

Senhor, 
No silêncio deste dia que amanhece, 
venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. 

Quero olhar hoje o mundo 
com olhos cheios de amor; 
quero ser paciente, compreensivo, 
manso e prudente; 
quero ver, além das aparências humanas, teus filhos, 
como Tu mesmo os vês, 

e assim não ver senão o bem em cada um. 
Cerra meus ouvidos à toda calúnia. 
Guarda minha língua de toda maldade. 
Que só de bênçãos se encha meu coração. 
Que eu seja muito bondoso e alegre, 
a fim de que todos quantos se achegarem à mim 

sintam Tua presença. 
Reveste-me de Tua graça, Senhor, 
para que no decurso deste dia eu não Te ofenda 

pecando, 
e Te revele à todos, com a proteção de 

Nossa Senhora. 

MEDITAÇÃO DE NATAL 

Papa João XXIll- (1881- 1963) 

Assim seja. 

A noite avança; as estrelas claras e brilhantes cintilam na noite fria; vozes 
barulhentas e dissonantes chegam aos ouvidos vindas da cidade, vozes dos 
folgazões mundanos que celebram com festins a chegada do Salvador. À minha 
volta, meus companheiros dormem em seus quartos e eu, em vigilia, medito 
sobre o mistério de Belém. Vinde, vinde, Jesus, eu vos espero! 

Maria e José sentindo que a hora se aproxima, rejeitados pelos da cidade, 
vão procurar abrigo no campo. Eu sou um pobre pastor, não tenho senão um 
mísero estábulo, uma pequena manjedoura, uns poucos molhos de palha. Eu 

vos ofereço tudo, comprazei-vos em aceitar a minha humilde choupana. Eu vos 
ofereço o meu coração, a minha alma é pobre e destituída de virtudes. Porém, 6 
Senhor meu, o que mais podereis esperar! É tudo quanto tenho! 
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A vossa pobreza me enternece; estou comovido até às lágrimas. Não tenho 
entretanto, nada melhor para vos oferecer. Jesus, embelezai a minha alma com 
a vossa presença, adornai-a com a vossa graça. Queimai essas palhas secas e 

transformai-as em macio berço para o vosso santíssimo corpo. 
Jesus, estou aqui à vossa espera. Homens perversos vos rejeitaram e lá 

fora sopra um vento gélido. Sou um pobre homem, mas vos acolherei da melhor 
forma que puder. Ao menos condescendei em vos alegrardes com a minha 
vontade de vos dar uma ardente acolhida, de vos amar, de me sacrificar por vós. 

Porém, a vosso modo, sois rico e podeis ver todas as minhas deficiências. 
Sois a chama da caridade e purificareis o meu coração de tudo o que não for do -

vosso agrado. 
Sois a santidade incriada e encher-me-eis com as vossas graças para que 

se fecundem em minha alma o verdadeiro progresso espiritual. Vinde. 
Ah! Já é tarde, o sono vence-me e a pena cai-me das mãos. Deixai-me 

dormir um pouco. Ó Jesus, enquanto a vossa Mãe e José preparam a choupana, 
deitar-me-ei aqui e descansarei um pouco, ao ar fresco da noite. 

Quando vierdes, o esplendor de vossa luz ofuscará os meus olhos. Vossos 
anjos me acordarão com os suaves cânticos de glória e de paz e eu acorrerei 
com alegria para vos receber e vos oferecer os meus humildes presentes, minha 
morada, o pouco que possuo. 

Adorar-vos-ei e demonstrarei todo o meu afeto, com os demais pastores 
que se juntaram a mim e com os anjos do céu, cantando hinos de louvor. 

Vinde, Jesus! Eu vos espero. 

DIÁLOGO COM CRISTO 

Obrigado Senhor, pelos meus braços perfeitos I quando há tantos mutilados. 
Pelos meus olhos perfeitos I quando há tantos sem luz. 
Pelas minhas mãos que trabalham I quando tantas mendigam. 
Pela minha voz que canta I quando tantas emudeceram. 
É maravilhoso Senhor, sorrir, amar, sonhar; há tantos que choram I tantos 

que se odeiam I tantos que se resolvem em pesadelos I tantos que morrem antes 
de nascer. 

É maravilhoso Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir I e tanto para 
agradecer. 
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OQUEÉOAMOR 

Ainda que eu fale todas as línguas, 

dos homens e dos anjos, 

$e eu não tiver amor serei apenas 

um bronze que ressoa, 

um címbalo que retine. 

Ainda que possua o dom das profecias 

e conheça todos os mistérios, 

que saiba todas as ciências, 

ainda que eu alcance um tal grau de fé 

que me tome capaz de remover montanhas, 

se eu não tiver amor, 

não serei nada. 

Ainda que eu reparta todos os meus bens, 

entre os pobres, 

e deixe então o fogo consumir meu corpo, 

nenhum proveito tiro, 

se eu não tiver amor! 

O amor é paciente, 

o amor é bondoso, 

não é nada invejoso, 

arrogante, 

orgulhoso. 

Jamais é descortês 

e nunca interesseiro. 

· Não se irrita, 

nem guarda rancor no coração. 

Detesta a injustiça, 

gosta da verdade. 
Tudo desculpa, 

tudo crê, 

tudo espera, 
tudo suporta. 

O amor não terá fim ; 

as profecias sim. 
As línguas se calarão 

e as ciências têm seu termo. 

Imperfeito é o nosso conhecimento 
e também as profecias. 
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Mas quando vier o que é perfeito, 
o que é imperfeito desaparecerá. 

Quando eu era criança, 
falava como criança, 
pensava como criança, 

como criança raciocinava. 
Homem feito, desponjei-me dos atributos de criança. 
Por enquanto, 
enxergamos obliquamente, 
por um espelho. 
Mas, um dia, 
nós teremos a visão 
de face a face. 
Por enquanto, 
conheço apenas uma parte. 
Mas logo o conhecerei, 
como sou por ele conhecido. 

Temos agora 
a fé, 
a esperança, 
o amor. 
Mas, dos três, o mais excelente 
é o amor. 

DAR 

Todo homem que te procura, vai pedir-te alguma coisa: o rico entediado, 
a amenidade de tua conversação; o pobre, teu dinheiro; o triste, um consolo; o 
débil, um estímulo; o que luta, uma ajuda moral. 

Todo homem que te procura, na certa, há de pedir-te alguma coisa. 
E tu ousas irnpacientar-te! E tu ousas pensar! "Que aborrecimento!" Infeliz! 

A lei escondida, que reparte misteriosamente os bons, se há dignado conceder-te 
o privilégio, o bem dos bens, a prerrogativa das prerrogativas: DAR! Tu 
podes dar! 
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Por tantas horas tem o dia, tu dás, ainda que seja um sorriso, ainda que 
seja um aperto de mão, ainda que seja uma palavra de alento. Por quantas horas 
tem o dia, te pareces com Ele, que nada mais é que doação perfeita, difusão 
perpétua e dádiva perpétua. 

Deverás cair de joelhos ante o Pai e dizer-lhe: 
- Obrigado, meu Pai, porque posso dar! Nunca mais passará pelo meu 

semblante a sombra de uma impaciência. 
Em verdade vos digo que vale mais dar que receber! 

"QUEM NÃO VIVE PARA SERVIR, NÃO SERVE PARA VIVER." 

O QUE É SER BOM 

A mesma pedra bruta pode tomar-se boa para uma construção ... como 

pode tornar-se assassina, se jogada na cabeça de alguém ... 

Sua bondade depende de ela ajustar-se à fmalidade para a qual é empregada. 

A serpente venenosa pode ser utilíssima ao homem, se dela se extrair o 

veneno para transformá-lo em soro antiofídico ... Como pode ser perigosa, se 

ela injeta o veneno na pessoa. 

O homem por natureza, é feito para a vida social... Deve adaptar-se ao seu 

ambiente social. 

O homem foi elevado por Deus à participação da vida divina. Do ponto de 

vista teológico, é bomo homem que se enquadra consciente e livremente nas 

exigências dessa transcedente forma de vida. 

Em síntese: É bom o homem que vive bem consigo, vive bem com os 

outros e vive bem com Deus. 

Mas essa bondade supõe que ele seja honesto e leal, puro e humilde, sincero 

e calmo, manso e condescendente, pacífico e lutador, feroz e dedicado, 

desapegado de si e generoso com os outros, prudente e audacioso, equilibrado e 

corajoso, compreensivo e consciente, piedoso e trabalhador .. . 

A bondade se conquista, como se pode conquistar a cultura, a riqueza ... 

Conquista-se pela prática constante de atos bons, dos atos de virtudes acima 

esboçados. Mas essa prática implica em renúncia também contínua, e é isto que 

custa à natureza humana renúncia à desonestidade e à deslealdade, ao orgulho e 

à impureza, à hipocrisia e à violência, à preguiça e à mentira, ao egoísmo e à 

precipitação, à dureza e à mesquinhez, à dureza e à precipitação, ao egoísmo e 

ao ócio, à imprudência e à temeridade. 
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Decidir tomar-se bom, começar a ser bom durante uma hora, um dia ... é 
fascinante. O que conta, o que constrói, o que é eficaz, é constância no esforço 
de ser bom. 

E começar aos poucos e depois ser sempre. Ser bom com todos, sobretudo 
com os ingratos, atencioso com os indelicados, leal com os falsos, fraterno com 
os inimigos, respeitoso com os irreverentes, manso com os violentos ... 

O homem que decide conquistar a bondade, é o homem que adere em 
cheio ao Evangelho, à vida de Cristo, como o jovem que resolveu ficar bom. 
Com essa decisão, começa a receber em si, para si e para os outros, todas as 
riquezas do mistério do Cristo, todas as suas grandezas, todos os seus triunfos, 
ainda que grandezas venham mescladas de humilhações e cruzes. 

Decidir tomar-se bom é escolher o caminho heróico, do sublime, do divino. 

O SORRISO 

O sorriso simples, cordial, espontâneo, vale mais que mil palavras. 
Algumas pessoas descobriram na própria imagem que o espelho lhes 

apresentava, a razão porque desde os familiares até o porteiro do edifício as 
temiam, sem estimá-las e sem amá-las. Começaram então, a sorrir: em casa, no 
escritório, todos ficaram surpreendidos. 

De solitários passaram a ter grande número de amigos. Portanto, sorriam ... 
Sorrir significa crer na felicidade. E todos nós podemos ser felizes, depende 

do modo que encaramos os fatos. Se for sorrindo ... 
Sucede um imprevisto, conte até 50 antes de culpar alguém, ou pior ainda, 

de descarregar sobre os outros a sua cólera. 
Procure estimar sinceramente seus familiares, superiores, colegas e 

dependentes. 
Nas discussões, combater as idéias, mas jamais as pessoas que as defendem. 

Ao cometer um erro, procure reconhecê-lo sem desculpas ou atenuantes. 
Se alguém erra, sorria com compreensão (não com malícia, como é comum 

ver-se). Seu sorriso lhe fará bem e lhe ajudará a superar o erro. 
Procure conservar uma consciência pura, tranqüila. Sem isto o seu sorriso 

será forçado, vazio e todos ainda que não demonstrem, perceberão que é um 

sorriso falso. 
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SORRIA 

O VALOR DE UM SORRISO: 

1 - Não custa nada e rende muito. 
2 - Enriquece quem o recebe, sem empobrecer quem o dá. 
3 - Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram sempre. 
4 - Ninguém é tão rico que dele não precise. 
5 - Ninguém é tão pobre que não o possa dar a todos. 
6 - Leva a felicidade a todos e à toda parte. 
7 - É o símbolo da amizade, da boa vontade. É alento para os desanimados, 

repouso para os cansados, raio de sol para os tristes, ressurreição para 
os desesperados. 

8 - Não se compra, nem se empresta. 
9 - Nenhuma moeda do mundo, pode pagar o seu valor. 

10- O sorriso embeleza a pessoa! Não há ninguém que precise tanto de um 
sorriso, como aquele que não sabe sorrir! 
Vamos sorrir sempre irmãos, é tão gostoso! 
Faz-nos tanto bem! 
Sorriso é felicidade! 

PRATIQUEMOS REALMENTE O PERDÃO 

Um médico de Nova York diz que setenta por cento de seus pacientes 
revelam ressentimento no histórico de seus casos. Má vontade e queixumes 
ajudam a fazer doentes as pessoas. O perdão, disse ele, as ajudará muito mais a 
recuperar a saúde do que muitas pilulas! Assim é salutar perdoar, para não dizer 
que essa é a maneira correta de viver. 

Se você pensa realmente em auto aperfeiçoamento, é melhor fazer um 
trabalho de remoção de ressentimentos em sua própria pessoa. 

Eis aqui, os passos práticos a dar: 
Minuciosamente, faça o seguinte: 

1- Obrigue-se a fazer o que determinou, mesmo que exija grande esforço para 
dominar o desânimo. A coisa lhe parecerá árdua, mas resista. No tempo 
devido sentirá que o ressentimento o deixa. Cristo reconheceu a dificuldade 
que você pode ter no aprendizado do perdão, pois ele disse para "perdoar 
setenta vezes", se necessário. 

2- Lembre-se do mal que o ressentimento pode fazer, não a outra pessoa, mas 
a você, tomando-o até mesmo doente. 
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3- Lembre-se de que jamais será espiritualmente agraciado enquanto não 
perdoar. 

4- Pensar em perdoar não é o bastante. É preciso que chegue um momento 
específico em que diga (jaça isso nesse momento): "Com o auxílio de Deus 
eu perdôo agora". 

5- Repita o Pai Nosso, colocando o nome daquele que o ofendeu, "Perdoa-me 
minhas dívidas como eu perdôo ... 

6- Exercite a prece pela outra pessoa, pedindo bênçãos para ela, especialmente 
relacionadas com assuntos que mais o aborreceram. Isso terá um espantoso 
efeito curativo. 

7- Fale sempre bondosamente sobre a pessoa que o magoou. 
8- Se a pessoa estiver longe, escreva-lhe uma carta amiga. 
9- Estude os fatores que criaram essa situação infeliz, para corrigir os erros em 

você próprio. 
10- Peça a Cristo, agora, para efetuar uma transformação espiritual permanente 

em sua natureza, a fim de impedir futuras fendas; peça um renascimento, do 
qual todas as tendências para o ressentimento tenham sido removidas. Desejo 
isso sinceramente, reze para obtê-lo, acredito que será concedido e que 
você terá o que pede. 

Quando nada tiver no seu coração contra ninguém, ficará estupefato 
ao ver que poder novo e que Felicidade obteve. 

PRECE PARA AS MÃES 

Senhor, este é o mês da Mães. 
E Vós tendes Mãe, Jesus. 

Mãe que Vos acalentou no berço humilde. 
Mãe que Vos aconchegou ao seio imaculado. 
Mãe que Vos dirigiu os passos adolescentes. 

Mãe que carregou nos frágeis ombros de mulher todo o peso de Vossa cruz. 
Mãe que traçou com mil lágrimas, uma estrada de dor até o calvário. 
Mãe que ao ver o filho pendente do madeiro, ofereceu em holocausto de amor à 

humanidade, o seu coração materno todo retalhado. 

Mãe que subiu gloriosa ao céu e que compartilhava convosco da glória. 
Por esta Mãe bendita e santa, abençoai todas as mães do mundo, Senhor. 
Abençoai a jovem Mãe que embala o pequenino filho, para que saiba fazer dele 

um homem digno e bom. 
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Abençoai a Mãe pobre e desamparada para que ela não fraqueje na luta heróica 
contra a miséria, a fome, que ameaçam ceifar-lhe a prol desnutrida. 
Abençoai a Mãe aflita que vê o filho doente para que o facho da esperança 
brilhe em seu coração. 
Abençoai a Mãe feliz, para que com suas orações, conserve os filhos no caminho 
do bem e da virtude. 
Abençoai a Mãe desventurada que chora o filho morto, para que o bálsamo da 
fé lhe conforte a alma. 
Abençoai a Mãe viúva, para que possa substituir o pai, na direção moral da 
farru1ia. 
Abençoai a Mãe adotiva para que saiba amar até o sacrifício o que não é carne 
de sua carne e sangue do seu sangue. 
Abençoai a Mãe do religioso-educador para que seja igualmente a Mãe de um 
apóstolo da juventude. 
Abençoai a Mãe dos pobres para que no seu coração desabrochem sempre rosas 
da caridade. 
Abençoai a Mãe enferma para que receba carinho e proteção. 
Abençoai a Mãe velhinha dos asilos, para que a saudade do lar lhe seja menos 
penosa. 
Abençoai a minha querida Mãezinha, Senhor, para que ela não sinta 
demasiadamente o peso dos seus invernos. 
Este é o mês da Mães. 
Abençoai, Senhor, todas a Mães do mundo. Amém. 

COMO SER FELIZ 

Se você espera resolver seus problemas pessoais, ter paz mental e libertar 
suas forças para um grande viver, deve aprender a arte de rezar. 

A pessoa comum imagina que a prece é tombar de joelhos e dizer algumas 
palavras. A prece é muito mais que isso, pois é um dos maiores talentos que se 
pode ter no mundo. É um mecanismo através do qual o poder espiritual flui de 
Deus para as vidas cotidianas dos seres humanos. É como ligar um computador 
que libera forças e energias e faz-se espantosa a forma pela qual a prece ilumina 
problemas, alivia pesos, transpõe obstáculos, restaura saúde, e traz muitos outros 
resultados surpreendentes. 

E como receber esse poder? 
Que diz você quando reza? 
Fale simplesmente com Deus, como um rapazinho fala com o pai que 

ama e com o qual se sente em harmonia ... Diga ao Senhor, tudo que tem em sua 
mente e em seu coração .. . Converse com muita naturalidade ... 

Ele é seu pai celestial e tudo quer de bom para você. 
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Diga-lhe o que gostaria de ter, se Ele achar ser melhor para você. Mas 
diga também que deixará que Ele decida e que aceitará a decisão corno a melhor ... 
Pode-se passar minutos apenas pensando em Deus ... Pense em quanto Ele é 
bom e que Ele está bem ao seu lado, guiando-o e vigiando o que se passa com 
você. Isso, pensar assim é uma linda oração ... 

Tente ajudar outras pessoas com suas orações ... Ore por aqueles que estão 
sofrendo transtornos ou sentem-se doentes . Ore pelas pessoas das quais não 
gosta, que não a trataram bem ... fará mais por você a oração pelos que o 
magoaram do que por aqueles que ama? Sem dúvida alguma ... escolha alguém 
que, de certa forma, é um problema para você e atire-lhe preces. 

Veja-se como que a envolvendo e rodeando com preces salutares, boa 
vontade e fé ... você estará assim, fazendo a felicidade dela e a sua também ... 

A prece de Ação de Graças é muito poderosa, muito mesmo ... Faça com 
que sua prece consista num arrolamento de todas as coisas excelentes que você 
possui ou de todas as coisas maravilhosas que lhe aconteceram. Relate-as, 
agradeça a Deus por elas e faça disso sua inteira oração ... Depressa verá que 
essas preces de Ação de Graças, vão se fazendo cada vez mais longas, pois você 
irá tendo de maneira crescente, mais e mais coisas para agradecer a Deus ... Verá 
o quanto você tem, quanto bem recebe de Deus e, às vezes ainda se lastima por 
querer mais e mais .. . Procuremos dar valor ao que ternos e em retribuição a 
Deus, amor ao nosso próximo. 

JUVENTUDE 
Gal. Douglas Mac 

Arthur 
"A juventude não é um período da vida, a juventude é um estado de espírito, 

um efeito da vontade, uma qualidade da imaginação, urna intensidade emotiva, 
uma vitória do valor sobre a timidez, do gosto pela aventura sobre o amor ao 
conforto. 

Alguém não se toma velho por haver vivido um certo número de anos; 
toma-se velho porque desertou dos ideais. Os anos enrugam a pele, mas a 
renúncia a um ideal enruga a alma. 

As preocupações, as dúvidas, os temores e as desesperanças são os inimigos 
que, lentamente, nos fazem vergar para o chão e nos convertem em pó antes da 
morte. 

Jovem é o que se deslumbra e se maravilha .. . O que pergunta corno o 
menino. E depois? ... Jovem é o que desafia os acontecimentos e encontra alegria 
no jogo da vida. As provas galvanizam-no, os fracassos o tomam mais forte, as 
vitórias o fazem melhor. 

Serás tão jovem corno tua fé, tão velho corno tuas dúvidas; tão jovem 
como a confiança que tenhas em ti, tão velho como tuas desesperanças; e mais 
velho ainda, como o teu abatimento. 
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Permanecerás jovem, tanto quanto permaneceres verdadeiramente 
generoso, tanto quanto sentires o entusiasmo de dar alguma coisa de ti; 
pensamentos, palavras, amor; tanto quanto o fato de dar alguma coisa, te der a 
impressão de receber; e por conseguinte, de sempre estar devendo e desejando 
dar mais. 

Permanecerás jovem, enquanto fores receptivo a tudo quanto é belo, bom 
e grandioso, podendo desfrutar das mensagens da natureza, do homem e do 
infinito. 

Se um dia, qualquer que seja a tua idade, teu coração for mordido pelo 
pessimismo, torturado pelo egoísmo, roído pelo cinismo, que Deus tenha piedade 
da tua alma de velho. 

Frase de Dom Cândido Padin num de seus últimos pronunciamentos: "O 
mundo de hoje necessita de pastores". A vós, portanto, moços e moças cristãs, 
desejamos repetir as palavras da parábola: "Por que estais sem fazer nada?"Hoje 
precisamos não de palavras, mas de ações. Não de contestações estéreis, mas de 
sacrifícios pessoais que empenhados diretamente, transformem o mundo 
abalado". 

ORAÇÃO DA CRIANÇA 
Amigo: 

Ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois . 
Não me renegues 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 de argila nas mãos do oleiro. 
Hoje, sou somente, a 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 todo o mal. 
Ensina-me a descobrir o bem, onde estiver. 
Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que 
devo às pessoas, aos amigos e coisas que me cercam. 
Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. 
Tenho tanta necessidade de teu coração, quanto a planta 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. 
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A ÚLTIMA MENSAGEM DO CHEFE 

Caros Escoteiros: 

Se vocês já assistiram à peça: "Peter-Pan", lembrar-se-ão que o chefe dos 

piratas estava sempre fazendo os seus discursos de despedida, temendo que, ao 

chegar a hora de morrer, não tivesse tempo de pronunciá-lo. 

Passa-se o mesmo comigo, e assim, embora não esteja morrendo neste 

momento, isto irá acontecer qualquer dia destes, e desejo mandar à vocês uma 

última palavra de adeus. 

Lembrem-se : esta é a última coisa que vocês ouvirão de mim, portanto, 

meditem sobre ela. 

Tenho levado uma vida cheia de felicidades, desejo que cada um de vocês 

tenha também uma vida igualmente feliz. 

Creio que Deus nos colocou neste delicioso mundo, para sermos felizes e 

saborearmos a vida. 

A felicidade não vem da riqueza, nem do sucesso profissional, nem do 

comodismo da vida regalada e da satisfação dos próprios apetites. 

Um passo para a felicidade é, enquanto jovem, tomar-se forte e saudável, 

para poder ser útil e gozar a vida quando adulto. 

O estudo da natureza mostrará a vocês quão cheio de coisas belas e 

maravilhosas Deus fez o mundo para o nosso deleito. 

Fiquem contentes com o que possuem e tirem disso o melhor proveito. 

Vejam o lado bom das coisas em vez do lado pior. 

Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é proporcionar aos outros a 

felicidade. 

Procurem deixar este mundo um pouco melhor do que o encontraram, e, 

quando chegar a hora de morrer, poderão morrer felizes, sentindo que pelo menos 

não desperdiçaram o tempo, e que procuraram fazer o melhor possível. Deste 

modo estejam "Bem preparados" para viverem felizes e morrerem felizes. 

Mantenham-se sempre fiéis à Promessa Escoteira, mesmo quando tenham 

deixado de ser rapazes e Deus ajude a todos a procederem assim. 

Do amigo: 
As.) Baden Powel 

Esta carta foi encontrada entre os papéis de Baden Powel após a sua morte 
ocorrida em 8 de janeiro de 1941. 
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POEMAS PARA REZAR 

Faze, Senhor, que eu derrame no mundo o amor verdadeiro. 

Faze que por mim e por meus filhos ele penetre um pouco em todos os 
meios, em todas as sociedades, todos os sistemas econômicos e políticos, todas 
as leis, todos os contratos, todos os regulamentos. 

Que ele penetre nos escritórios, nas fábricas, nos bairros, nos prédios, nos 
apartamentos, nos cinemas, nos bailes. 

Que ele penetre no coração dos homens e não esqueça nunca que a luta 
por um mundo melhor é uma luta de amor, a serviço do AMOR. 

SENHOR, ajuda-me a amar, 

a não desperdiçar minhas faculdades de amor, 
a amar-me cada vez menos para amar os outros 
cada vez mais. 
Para que, em volta de mim, ninguém sofra nem 
morra por haver eu roubado o amor de que precisava para viver. 

A AMIZADE 

A amizade é o óleo da vida. Ela dá brilho ao viver. É boa, útil, agradável, 
sedativa, consoladora, estimulante. 

A amizade é uma necessidade. 

Nas horas dolorosas da existência, só existem duas coisas verdadeiras e 
consoladoras: as caras afeições que nos ajudam a sofrer e Deus que dá ao 
sofrimento uma explicação e recompensa. 

O amigo é um parente pelo coração; é um poema, uma jóia. 
O livro "Sofrer e Amar" de João Mohama nos fala bonito sobre a amizade, 

a oração, a fé, enfim, ensina-nos a entender o sentido do sofrimento, a vivermos 
melhor, mais felizes com Cristo! 

Procuraremos nas boas leituras, um mundo mais alegre! 
Livros recomendados: "O Mundo e Eu", "Poemas para Rezar", "A Paixão 

de Cristo", "Segundo o cirurgião", "Amor e responsabilidade", "Meu Cristo 
Partido", "Caminho". 

Com bondade, humildade, doçura e paciência, reconstruamos um mundo 
melhor para nossos filhos e nosso próximo! ... 

Sim, pois o próximo é nosso irmão ... 

A PACIÊNCIA E O SABER ESPERAR SÃO VIRTUDES RARAS, 
QUE DEVEM SER CULTIVADAS. 
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CONSAGRAÇÃO DAS FAMÍLIAS AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

Ó! Jesus nós nos consagramos ao vosso divino coração, a vós portanto, 
todo o nosso ser e nossos bens, nossos pensamentos e palavras, nossos trabalhos 
e orações, nossas afeições e nossos sofrimentos. 

Preservai-nos de todo perigo e principalmente do pecado. Protegei nossos 
ausentes e tende misericórdia de nossos falecidos. Fazei que nos amemos cada 
vez mais, e a vossa Mãe, Maria Santíssima, afim de que um dia, depois das 
separações de terra nenhum de nós falte à eterna reunião no céu! 

Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino! 
Sagrado Coração de Jesus, protegei nossa farru1ia! 

Outubro é o mês de Nossa Senhora Aparecida. 
Viva a Mãe de Deus e nossa! 
Ave Maria, cheia de graças, bendita sois Vós entre as mulheres, bendito é 

o fruto de Vosso ventre, Jesus ... 

PAZ 

Pequenina na forma, porém maravilhosa. 
Nela se encerra, do mundo, o ideal. 
Três letrinhas formam a mensagem ditosa, 
Trazida por Cristo, valorosa e real. 

Paz, saudação de fé e confiança. 
Ao balbuciar esse nome tão belo, 
Faz renascer, enfim, a esperança. 
De todos se unirem, atrvés deste elo. 

Doce paz, cheia de graça e de luz. 
Que em ti todos dêem as mãos: 
Paz bendita, que ao amor nos conduz. 
Tomando os homens cada vez mais irmãos. 

Como suavemente nascem as palmas, 
Brote a paz, como brota uma flor, 
A irradiar dos corações e das almas, 
Inundando a terra num dilúvio de amor. 
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SUA MÃE QUER VOCÊ VIVO 

Sabe bicho, este é o mês das mães. 
De todas, menos da sua. 
Lembra dela? Que perdeu toda a alegria de viver quando perdeu você. 
Você, que trocou ela por um punhado de amigos, algumas bolinhas, um 

punhado de ervas e algumas picadas. 
Sabe bicho, hoje, um grande número de mães está chorando. 
Chorando, porque não podem sorrir de tanta felicidade que elas têm. 
Com os filhos à sua volta, com alguns presentes abertos. 
Com seus filhos vivos. 
Sabe bicho, a sua está chorando também. Porque não pode sorrir. Porque 

não tem porque sorrir. 
Ela está derrotada. 
Ela ainda não morreu só porque tem a esperança de fazer você nascer 

outra vez. 
Sabe bicho, mãe é assim mesmo. 
Lembre-se dela hoje. 
Você não precisa provar a você mesmo que é um homem. 
O que ela sempre quis. O que ela sempre sonhou. 
Sabe bicho, é bacana aquela empolgação de ser homem dentro dos padrões 

de hombridade que a mente infantil e doente dos amigos construiu. 
É bacana provar sua machice ou sua liberdade, fumar ao primeiro pacau, 

tomando bolinha, aplicando a primeira picada. 
É um sarro para os seus amigos. 
Mas será que tudo isso é bacana para a sua namorada? 
Será que prova para ela que você é mais homem, do que os outros que 

você acha quadrados, por fora? 
Será bicho? 
Sua mãe, hoje, pensa no menino que você foi, e que ela nunca contestou. 

Mas que desejou um dia, gerou num momento e amou. 
Amou toda a vida. 
Até perdê-lo numa guerra para a qual ela nunca esteve PREPARADA. 
Infelizmente. 
Mas não se esqueça de uma coisa muito importante: seus amigos foram 

covardes, quando tiraram você dela. 
Não foram leais. 
Eles usaram armas que ela desconhecia. E que desconhece até agora. 
Foi uma guerra desleal. Desonesta. 
Por isso hoje ela sente. E sofre. 
E espera também. 
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Espera que um dia você volte a ser a criança que foi a razão da vida dela. 
E que um dia vai ser também a razão da sua vida. 
Você não vai ser pai? 
Volte, bicho, volte hoje. 
Dê este presente para ela no mês das Mães. 
Volte a ser o filho dela. 
Ela só quer você. 
VIVO. 

CONFISSÕES 

SANTO AGOSTINHO 

Interroguei a terra e tudo que ela contém. 
Ela me disse: "Não sou eu". 
Interroguei o mar, os abismos e os seres que os povoam. 
Responderam-me: "Não somos o teu Deus, procura outro". 
Interroguei o vento e o ar com seus habitantes. 
Disseram-me: "Anaxímenes se engana, eu não sou Deus" . 
Interroguei o céu, o sol, a lua e as estrelas. 
Disseram-me: "Nós também não somos o Deus que procuras". 
Perguntei então aos seres que estão às portas de minha carne: 
"Desse Deus, que não sois vós, dizei-me alguma coisa". 
Então, com voz forte, exclamaram: "Foi Ele quem nos fez" . 
Minha interrogação é minha reflexão interior. 
A resposta deles é o lado externo. 
Tomei-me, então, para mim mesmo. E disse-me a mim mesmo: "Quem és tu?" 
E eu respondi: "Um homem, eis o que sou". 
Dois lados, porém, se apresentam a mim: 
um externo, outro interno: corpo e alma. 
Os dois me ajudam a encontrar Deus. 
De que os seres materiais não sejam deuses, 
meu lado interno me instruiu pela experiência externa. 
Soube, então, que nada do criado é Deus. 
Captando a verdade interna, por meio dos sentidos, a verdade é infalível me diz: 
"O teu Deus não é o céu nem a terra, 
nenhuma substância material, 
nem massa corporal. 
Nada disso é feito para tua alma. 
Eu sou a vida de tua vida!". 
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Por meio dos seres do Universo, 
subirei como por degraus, 
para chegar Àquele que me fez. 
Quando eu procuro a felicidade nos seres inferiores, 
é a ti que eu busco, meu Deus! 
A vida de meu corpo é minha alma, 
mas a vida da minha alma és tu . 
Tarde te amei, 
Estavas dentro de mim, 
mas eu estava fora. 
Eu te procurava fora quando me precipitava sobre os seres externos, 

belos às avessas, 
as coisas belas, que são criadas por ti .. . 
Estavas comigo e eu não estava contigo ... 
Chamaste, gritaste, feriste, a minha surdez. 
Brilhante com fulgores, 
Varreste minha cegueira, 
exalaste teu perfume, 
respirei 
e fui a teu encalço. 
Saboreei-te: tenho fome e sede. 
Tocaste-me: inflamei-me pela paz que me deste. 
Aglutinado a ti, com todo o meu ser, 
não haverá mais dor, 
nem fadiga. 
Minha vida se encherá de ti, 
6 Vida! 

VIDA SINGULAR 

Eis aqui um homem que nasceu numa obscura aldeia, filho de uma simples 
camponesa. 
Cresceu em outra humilde aldeia. 
Trabalhou como um modesto carpinteiro até os 30 anos . 
Foi somente durante os três anos seguintes que pregou sua mensagem. 
Nunca escreveu um livro. 
Nunca exerceu qualquer cargo. 

Nunca teve um lar. 
Nunca constituiu famHia. 
Nunca freqüentou uma Universidade. 
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Nunca a planta dos seus pés pisaram uma grande cidade. 
Nunca se distanciou mais de 300 km do povo onde nasceu. 
Nunca fez alguma coisa que pudesse aparentar grandeza. 
Suas credenciais eram a sua própria personalidade. 
Nada teve em comum com este mundo, exceto o simples poder da sua singular 
humanidade. 
Quando se fez conhecer, o ímpeto da opinião popular se voltou contra ele. 
Seus amigos o negaram e o abandonaram. 
Um deles o traiu e o vendeu aos seus inimigos. 
Foi condenado mediante a farsa de um juízo simulado. 
Foi cravado em uma cruz entre dois ladrões. 
Enquanto morria, seus executores tiravam sorte sobre a única propriedade que 
tinha na terra - sua túnica. 
Ao morrer foi enterrado em uma tumba emprestada por piedade de um amigo. 
DEZENOVE LONGOS SÉCULOS SÃO PASSADOS E HOJE, ELE É A PERSONALIDADE 

CENTRAL DA RAÇA HUMANA E LÍDER DA CIVILIZAÇÃO MODERNA. 

Todos os exércitos deste mundo, todas as frotas que se constituiram, todos os 
parlamentos que já se reuniram, assim como todos os reis que já reinaram, postos 
todos juntos, não influiram tão poderosamente na vida da humanidade como o 
fez esta vida singular "JESUS CRISTO". 

PARA VOCÊ REFLETIR 

Você que acompanhou a viagem dos astronautas, viu como certos momentos 

do programa de vôo, eram dedicados à correção do vôo. A vida que você tem é 

uma trajetória. Há necessidade de corrigir o vôo, de mudar de rumo às vezes. 

Então você muda, você adota outras atitudes. 

Se não gostas de ti, quem irá gostar? 

Se não te orgulhas do que fazes, quem se orgulhará? 

Se não tens respeito por tuas ações, quem haverá de ter? 

Se não sentes admiração por teus empreendimentos, quem irá sentir? 

Se não dás crédito às tuas decisões, quem poderá nelas acreditar? 

Se não te alegras com a vida que tens, quem poderá se alegrar com ela? 

Se és capaz de enganar a ti mesmo, a quem não enganarás? 

Se ainda não aprendeste o verbo compreender, como pretendes conjugar o 

verbo amar? 

Se colocas fel nas mais puras emoções, porque te revoltas de levar uma 

existência amarga? 
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Oração pelo 1Brasil 
Ó CJJeus Onipotente, princípio e fim de todas as 
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Oração pelo Brasil 
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