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MOEDA, DEUS TE ABENÇOE
Deus te abençoe o santo itinerário, Deus te enobreça, moeda humilde e
No trabalho criador, Dada espontaneamente
Moeda que te apuras no salário Ao braço fraternal que se desvela
De resgate ao suor. No socorro ao doente.
Deus te guarde, moeda amiga e boa, No júbilo incessante que te agita
Onde possa encontrar-te, Quando o bem te conduz,
Por alimento, estímulo e coroa Moeda generosa, sê bendita
Para as vitórias da arte. Em teu giro de luz.
Deus te ampare, moeda dividida, Auta de Souza/Francisco C. Xavier
Entre os dons da palavra e os lauréis da leitura, Do livro: Poetas Redivivos
Onde exaltes a paz, o amor e a vida,
Ao clarão da cultura.
Deus te engrandeça, moeda pequenina,
Que te fizeste pão [P.S. Gratidão a todos que contribuem 
impulso da bondade que te ensina com moeda para manutenção deste
Suprimir a aflição. Lar de Tereza tão caro aos corações.]
Deus te louve, moeda transformada                           
Em divina fragrância
De alegria e de apoio, estrada a estrada,
Ao coração da infância.
Deus te abençoe, moeda que fulgura
Como beijo de aurora,
Nas mãos enregeladas de amargura
Da velhice que chora.
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Cabe a cada cristão no desempenho da tarefa no Bem, na tarefa da Administração, 
o senso de organização e previsão no que se refere à disponibilização de recursos 
materiais, coleta de doações e mesmo de elaboração de planos para o crescimento de 
estruturas físicas que abrigam o lar espírita.

Calcada em valores espirituais, a observância da economia, planejamento e 
controle de gastos, deverá ser a tônica daqueles que dirigem uma Instituição espiritual.

Amparado por forças espirituais, cabe ao ser encarnado envidar seus esforços 
para que, no plano físico, desenvolvam-se ações programadas, efetivando o fim outrora  
elaborado e planejado.

O espírito coletivo daqueles que apoiam a tarefa encontrará assim nesse esforço 
o alicerce para o discípulo do Bem e da Caridade.

Vale lembrar que é no pouco, em cada óbolo da viúva, que se revela a grandiosidade 
do espírito, e se mantém a Casa.

É melhor uma pequena conquista material, mas consciente e economicamente 
viável do que a elaboração fantasiosa de um futuro que se tornará pobre e fonte de 
frustrações por falta de cuidado e planejamento dos líderes da Instituição Espiritual.

Peçamos, pois, ao Pai que nos inspire sempre o senso de organização e 
planejamento da Administração, que rege todo o Universo, pois é através dele que o 
Amor se apoia e se espalha, fazendo o enriquecimento da Vida e o desabrochar da 
Esperança.                                                                             Um trabalhador

 
Jesus disse que quem quiser ser o maior seja o servo de todos.
Quem trabalha com afinco, com amor, na Seara de Jesus, sente-se feliz de servir 

em Seu nome.  Servidor do Cristo faz a Sua Vontade. 
Segue também esse conselho, porque trabalhar é melhor do que descansar, 

apesar de as pessoas dizerem o contrário.  Não leves a sério essa ideia que é equivocada 
por parte de quem não conhece o Plano Espiritual. 

O descanso é para os inúteis, que ainda não descobriram os benefícios de 
trabalhar para seu próprio bem-estar. Começa agora mesmo, porque o mundo não 
pode esperar pelos seareiros. São muitas as necessidades. As pessoas estão precisando. 
Tem piedade como Jesus teve de nós. 

Pega na charrua. Vamos ao trabalho.                                          Uma servidora
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Ao seu tempo, Jesus era portador de uma personalidade arrebatadora.
Encantou aqueles que d’Ele se aproximaram, pelos Seus atributos incomuns, não 

encontrados, em seu conjunto, no tipo humano comum.
Leve, suave, firme, enérgico quando necessário, Jesus magnetizava as criaturas 

com suas palavras, seus gestos, sua presença…
Os que tiveram a oportunidade de vê-lo, naqueles tempos, encantaram-se, 

enamoraram-se por Seu Ser.
Tornou-se, assim, um elemento de salvação, de esperança, de conforto para as 

aflições, solução para os problemas mundanos.
Muitos, de imediato, entregaram-se ao Seu convite, e, desde a hora primeira, 

seguiram Seus passos. Eram os seres já maduros o suficiente para libertarem suas 
consciências dos erros e preconceitos, grilhões do passado.

Outros encantaram-se mas não se dispuseram a segui-lO de imediato. Mais tarde, 
no escoar dos séculos, voltaram-se em definitivo para as mensagens da Boa Nova e 
optaram pelos caminhos da Paz.

Muitos, naquele tempo, chocaram-se diante de Jesus, tiveram seus alicerces morais 
sacudidos, seu íntimo sacudido, mas não tinham maturidade para a transformação. 
Ainda hoje, buscam a maturidade necessária para conquistarem sua Paz.

Meu jugo é suave e meu fardo é leve. [Mateus 11:28-30]
Creiam, amigos, o convite de Jesus está ainda conosco, que hoje trabalhamos uma 

Humanidade redimida. 
A Terra aos poucos muda a sua paisagem. 
Os cenários de dor e injustiça cederão aos ambientes felizes, que os mansos e 

pacíficos herdarão.
Sejamos com Jesus, hoje e sempre.

Um Espírito Amigo

Não se turbe o vosso coração. João 14:1
Em meio às agitações deste Mundo conturbado, bem-aventurada é a criatura que 

consegue semear em meio a espinhos, confiando no desabrochar das belas flores.
Perceber a beleza no meio das sombras da Terra denota a sensibilidade das almas 

que já despertaram.
Estamos em meio de muitas lutas, confiando na conquista do Bem e da Paz, que 

serão duradouros, não em tempo breve, mas em futuro que chegará aos poucos.
Perseveremos na Boa Causa, creiamos nas promessas de Jesus, nosso Divino 

Semeador. Paz.                                                                                        Um Amigo
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Graças a Deus aqui chegamos, Senhor!
A porta se abriu para nós, e a Luz se fez.
Não temos do que ter medo, Pai, pois estamos juntos de Ti.
Teu Amor nos salvou, e o Teu Olhar nos encontrou.
Não sabemos por quanto tempo ficamos perdidos...
Isso já não importa mais.
Não somos mais pequeninos diante de Ti, porque somos parte de Ti.
Dá-nos Tuas Mãos, Senhor, e não nos soltes mais.
Sejamos um só em nome do Senhor!
   Um Irmão    

Um pedido tão pequeno fazemos aos irmãos, ainda na Terra, mas que percebemos 
tão difícil nas situações que se apresentam diante das nossas vidas, diante dos nossos 
olhos. Contudo, é um esforço necessário, que façamos esse esforço diariamente. 

Um pedido:
Olhemos os nossos irmãos com piedade, buscando compreender cada dificuldade 

enfrentada por eles, mesmo que não saibamos das circunstâncias que os envolveram 
nos acontecimentos. 

Que possamos ter – cada um de nós – um olhar especial, um olhar piedoso para 
o companheiro, para o nosso irmão, o mesmo olhar piedoso que desejamos receber 
dos outros nas situações em que estamos envolvidos, quando somos os causadores da 
dificuldade, e pedimos ao Pai que se apiede de nós. 

Que possamos assim, cada um, na sua vivência, na sua vida diária, colocar esse 
olhar piedoso que não custa nada; e que ainda é tão difícil para cada um de nós.

Pedimos ao nosso Pai Protetor que envolva cada um, para que possamos também 
transmitir esse amor, essa ternura, esse olhar que Jesus nos trouxe.

Piedade, Senhor!
Que assim seja, Senhor. 
                                                                   Um Espírito

FARDO LEVE E JUGO SUAVE À MANEIRA DE PRECE

PIEDADE


